
29/12/2020 מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
עמוד: 1

מכרז מספר :98/2020
חניון אוטובוסים עטרות

עדי שריסט מנהל פרוייקט: 15,867,434.60 אומדן (ללא מע"מ):

חניון אוטובוסים עטרות 1009 פרוייקט:
בצוע 2

ריכוז למכרז

פיתוח השטח 1 תת כתב:

סה"כ נושא

1,646,369.60 מערכות ומתקני תאורה 1.8.4 תת פרק:
1,646,369.60מתקני חשמל ובקרה 1.8 סה"כ לפרק:

58,525.00 תשתיות תקשורת 1.18.1 תת פרק:
58,525.00תשתיות תקשורת 1.18 סה"כ לפרק:

36,040.00 ריצוף באבנים משתלבות 1.40.53 תת פרק:
205,100.00 אבני שפה וגן, אבני תיחום 1.40.54 תת פרק:

241,140.00עבודות פיתוח 1.40 סה"כ לפרק:

713,800.00 עבודות הכנה ופירוק 1.51.10 תת פרק:
1,188,360.00 עבודות עפר 1.51.20 תת פרק:
2,063,900.00 מצעים ותשתיות 1.51.30 תת פרק:
4,076,200.00 עבודות אספלט 1.51.40 תת פרק:

273,950.00 עבודות ניקוז 1.51.71 תת פרק:
8,060.00 תמרור ושילוט 1.51.81 תת פרק:

83,425.00 צביעה וסימון דרכים 1.51.82 תת פרק:
8,407,695.00סלילת כבישים ורחבות 1.51 סה"כ לפרק:

הערות כלליות 1.57.1 תת פרק:
447,650.00 חפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מ 1.57.2 תת פרק:
83,200.00 PVC אספקת והובלת והנחת 1.57.3 תת פרק:
86,000.00 HDPE אספקת והובלת והנחת 1.57.4 תת פרק:
42,000.00 אספקת הובלת והרכבת מפריד שומן 1.57.5 תת פרק:

1,500.00 מפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"מ 1.57.6 תת פרק:
41,200.00 תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ' 1.57.7 תת פרק:
89,300.00 תאי ביקורת בקוטר 1.25 מ' 1.57.8 תת פרק:
14,200.00 תאי ביקורת בקוטר 1.50 מ' 1.57.9 תת פרק:

387,300.00 תאי ביקורת בקוטר 1.80 מ' 1.57.10 תת פרק:
1,000.00 תיקוני תאי בקרה 1.57.11 תת פרק:

168,000.00 תעלות ניקוז 1.57.12 תת פרק:
165,000.00 עבודות אספלט 1.57.13 תת פרק:

1,526,350.00עבודות ביוב 1.57 סה"כ לפרק:

502,420.00 הנחת קווי מים מפלדה 1.58.1 תת פרק:
20,960.00 התקנת והרכבת אביזרים 1.58.2 תת פרק:

202,500.00 עבודות אספלט 1.58.3 תת פרק:
725,880.00עבודות כיבוי אש וחיבורי מבנים 1.58 סה"כ לפרק:

כללי 1.91.1 תת פרק:
46,100.00 מערכת בקרת כניסה 1.91.2 תת פרק:

167,050.00 מצלמות ומערכת הקלטה 1.91.3 תת פרק:
29,600.00 מערכת מרכזית לשליטה ובקרה 1.91.4 תת פרק:
66,740.00 מערך תקשורת עבור מערכות הביטחון 1.91.5 תת פרק:



סה"כ נושא

99,900.00 LPR /מערכת מחסומים לכניסה לחניון 1.91.6 תת פרק:
696,390.00 עבודות אזרחיות ושונות 1.91.7 תת פרק:

1,105,780.00בטחון 1.91 סה"כ לפרק:

פיתוח השטחסה"כ לתת כתב: 113,711,739.60

תשתיות לתחנת דלק 2 תת כתב:

סה"כ נושא

774,040.00 עבודות בטון יצוק 2.2.1 תת פרק:
774,040.00עבודות בטון יצוק באתר 2.2 סה"כ לפרק:

377,660.00 עבודות תשתית 2.39.1 תת פרק:
377,660.00מערכת הדלק 2.39 סה"כ לפרק:

42,000.00 אספקת הובלת והרכבת מפריד שומן 2.57.5 תת פרק:
42,000.00עבודות ביוב 2.57 סה"כ לפרק:

תשתיות לתחנת דלקסה"כ לתת כתב: 21,193,700.00

תשתיות לנקודת מילוי ליד מיכלים תת קרקעיים 3 תת כתב:

סה"כ נושא
27,550.00 עבודות עפר 3.1.1 תת פרק:

27,550.00עבודות עפר 3.1 סה"כ לפרק:
124,963.00 עבודות בטון יצוק באתר 3.2.1 תת פרק:

124,963.00עבודות בטון יצוק באתר 3.2 סה"כ לפרק:

37,500.00 עבודות תשתית 3.39.1 תת פרק:
37,500.00מערכת הדלק 3.39 סה"כ לפרק:

תשתיות לנקודת מילוי ליד מיכלים תת קרקעייםסה"כ לתת כתב: 3190,013.00

מבנים יבילים 4 תת כתב:

סה"כ נושא

8,712.00 עבודות עפר 4.1.1 תת פרק:
8,712.00עבודות עפר 4.1 סה"כ לפרק:

130,965.00 ביסוס מבנים יבילים 4.2.1 תת פרק:
130,965.00ביסוס מבנים יבילים 4.2 סה"כ לפרק:

83,915.00 מתקני חשמל 4.8.5 תת פרק:
2,370.00 נקודות 4.8.90 תת פרק:
3,120.00 אביזרים 4.8.91 תת פרק:

89,405.00מתקני חשמל ובקרה 4.8 סה"כ לפרק:
484,600.00 מבנים יבילים 4.21.1 תת פרק:

484,600.00מבנים יבילים 4.21 סה"כ לפרק:
10,000.00 מערכות גילוי אש ועשן 4.34.1 תת פרק:

10,000.00מערכות גילוי וכיבוי אש 4.34 סה"כ לפרק:

הערות כלליות 4.57.1 תת פרק:
4,800.00 חפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מ 4.57.2 תת פרק:
3,900.00 PVC אספקת והובלת והנחת 4.57.3 תת פרק:
2,700.00 מפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"מ 4.57.6 תת פרק:

16,400.00 תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ' 4.57.7 תת פרק:
4,500.00 עבודות אספלט 4.57.13 תת פרק:

32,300.00עבודות ביוב 4.57 סה"כ לפרק:

6,900.00 הנחת קווי מים מפלדה 4.58.1 תת פרק:
4,600.00 התקנת והרכבת אביזרים 4.58.2 תת פרק:
4,500.00 עבודות אספלט 4.58.3 תת פרק:

16,000.00עבודות כיבוי אש וחיבורי מבנים 4.58 סה"כ לפרק:

מבנים יביליםסה"כ לתת כתב: 4771,982.00

חידוש אספלט קיים - אופציונלי 7 תת כתב:

סה"כ נושא

עבודות אספלט 7.51.40 תת פרק:
סלילת כבישים ורחבות 7.51 סה"כ לפרק:



סה"כ נושא

חידוש אספלט קיים - אופציונליסה"כ לתת כתב: 7

15,867,434.60סה"כ לכל כתב הכמויות:

% הנחה:
15,867,434.60 סה"כ לאחר הנחה

___________________ שם הקבלן וחתימתו: ___________ תאריך:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/20204

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: פיתוח השטח

מתקני חשמל ובקרה 8 פרק:

מערכות ומתקני תאורה 8.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
97,200.00 36.00 2,700.00 מ"א חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ 8.4.0010

16,800.00 12.00 1,400.00 מ"א תוספת מחיר לחפירה או חציבה עבור הרחבת החפירה לרוחב המאפשר 
התקנת קו חשמל ותקשורת למצלמות במרחק 30 ס"מ דופן. בין המערכות

8.4.0020

53,900.00 77.00 700.00 מ"א חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות 
ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג,כולל חיתוך ושבירת 

אספלט/בטון קיים  לעומק עד 150 ס"מ

8.4.0030

62,500.00 125.00 500.00 מ"א תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים מדרכות ו/או איי 
תנועה החלפת החומר החפור בבטון ##C.L.S.M והחזרת המצב לקדמותו 

כולל ופינוי עודפי חפירה

8.4.0040

6,000.00 300.00 קומפלט20.00 חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר 
מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 40 ס''מ לרוחבו של המכשול להנחת 

צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 20 להגנת הצנרת

8.4.0050

4,500.00 450.00 10.00 מ"ק יציקת בטון ב-20 נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש 
לפי דרישת מנה''פ

8.4.0060

19,740.00 1,410.00 14.00 יח' תא בקרה לחשמל בקוטר 60 ס''מ ובעומק 1.0 מ' כמפורט במפרט הטכני 8.4.0070

118,200.00 1,970.00 60.00 יח' תא בקרה לחשמל בקוטר 80 ס''מ ובעומק 1.75 מ' כמפורט במפרט הטכני 8.4.0080

7,250.00 7,250.00 1.00 יח' תא בקרה מלבני לתקשורת מסחרית דגם 2A במידות פנימיות 143X 91 ס"מ
ובעומק 227 ס"מ כמפורט במפרט הטכני

8.4.0090

1,475.00 295.00 5.00 יח' תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר 80 ס''מ בגובה 50 ס''מ 
להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס

8.4.0100

52,200.00 900.00 58.00 יח' תכנון וביצוע יסוד בטון עגול לעמוד תאורה עד 12מ' 8.4.0110

26,390.00 455.00 58.00 יח' ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה 12 מ' (4 ברגים = יחידה) 8.4.0120

15,373.60 8.80 1,747.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי בקוטר 50 מ"מ 8.4.0130

73,152.00 9.60 7,620.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ 8.4.0140

30,800.00 22.00 1,400.00 מ"א צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי בקוטר 110 מ"מ 8.4.0150

1,080.00 5.40 200.00 מ"א צינורות פלסטים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 25 מ"מ, הנחה בחפירה 
או ביציקה, כולל קופסאות וחומרי עזר

8.4.0160



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/20205

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,000.00 28.00 1,000.00 מ"א צינור P.V.C קשיח בקוטר '',4 דרג 10 עובי דופן 4.2 מ''מ 8.4.0170

1,750.00 7.00 250.00 מ"א כבל נחושת מסוג N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר מונח על תעלה או מושחל 
בצינור

8.4.0180

2,950.00 11.80 250.00 מ"א כבל נחושת מסוג N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר מונח על תעלה או מושחל 
בצינור

8.4.0190

18,585.00 17.70 1,050.00 מ"א כבל נחושת מסוג N2XY בחתך 4X5 ממ''ר, כולל סופיות (מפצלת) 
מתכווצות עם 5 אצבעות לסגירת קצוות הכבל

8.4.0200

121,500.00 45.00 2,700.00 מ"א כבל נחושת מסוג N2XY בחתך 16X5 ממ''ר, כולל סופיות (מפצלת) 
מתכווצות עם 5 אצבעות לסגירת קצוות הכבל

8.4.0210

65,250.00 22.50 2,900.00 מ"א מוליך הארקה מבודד PVC ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך 35 ממ''ר 8.4.0220

162,980.00 2,810.00 58.00 יח' עמוד מפלדה קוני בחתך עגול בגובה 12 מ' (גובה כולל הזרוע), מיועד 
לנשיאת זרוע בודדת או כפולה באורך אופקי עד 1.5 מטר

8.4.0230

1,624.00 28.00 58.00 יח' ביצוע מספור על עמוד צבוע או מגולוון קיים באתר בעזרת שבלונה בצבע 
שחור המתאים לברזל מגולוון, הסימון הכולל מספר לוח חשמל, מספר 

מעגל תאורה, מספר סידורי של העמוד בתוך במעגל

8.4.0240

4,800.00 480.00 10.00 יח' זרוע יחידה קונית, באורך אופקי עד 2.0 מ' מותאמת לעמוד פלדה קוני 8.4.0250

29,250.00 650.00 45.00 יח' זרוע כפולה קונית, באורך אופקי עד 2.0 מ' מותאמת לעמוד פלדה קוני 8.4.0260

910.00 910.00 1.00 יח' זרוע שלישיה קונית, באורך אופקי עד 1.5 מ' מותאמת לעמוד פלדה קוני 8.4.0270

2,000.00 1,000.00 2.00 יח' זרוע מרובעת , דקורטיבית , בנוייה מצינור פלדה בקוטר 2", באורך אופקי 
של עד 3.6 מ' מותאמת לעמוד פלדה עגול מודרג, 12 מטר

8.4.0280

2,500.00 250.00 10.00 יח' מגש אביזרים מחומר פלסטי כבה מאליו עם מהדקים עד 35 ממ"ר לפנס 
אחד

8.4.0290

18,450.00 410.00 45.00 יח' מגש אביזרים מפח עם פרשפן  עם מהדקים 35 ממ"ר לשני פנסים 8.4.0300

410.00 410.00 1.00 יח' מגש אביזרים מחומר פלסטי כבה מאליו עם מהדקים עד 35 ממ"ר לשלושה
פנסים

8.4.0310

1,250.00 625.00 2.00 יח' מגש אביזרים מחומר פלסטי כבה מאליו עם מהדקים 35 ממ"ר לארבעה  
פנסים

8.4.0320

2,330.00 2,330.00 קומפלט1.00 בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך 8.4.0330



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/20206

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,360.00 1,360.00 קומפלט1.00 טיפול בחיבור של קו טלפון בזק/חיבור בקוו סלולאר GSM לארון בקר 

תאורת מנהרות CNT כולל תאום חיבור בין גוב בזק קיים/מתוכנן לארון 
בקר, כולל פריצת גוב בזק במידת הצורך, אספקה והתקנה של שקע טלפון 

מוגן מים וכל עבודות העזר הנדרשות לצורך חיבור מושלם. הכל יבוצע 
בתאום עם נציג חברת בזק ומנה"פ. המחיר מכלול אחד שלם

8.4.0340

1,360.00 1,360.00 קומפלט1.00 יסוד בטון מזויין ב- 30 לתא מנייה ח"ח (עשוי ארון פח), כולל צנרת בקוטר
100 מ"מ ביסוד, (במקרה של יסוד בטון משותף למרכזיה ולתא המנייה לא 

יהיה כל שינוי במחירי היסודות)

8.4.0350

2,170.00 2,170.00 קומפלט1.00 יסוד בטון מזויין ב- 30 לארונות חשמל ותקשורת לעיל בגובה עד 30 ס"מ 
מפני הקרקע

8.4.0360

5,200.00 5,200.00 1.00 יח' תא מנייה (למדידה ואבטחה) ח"ח, עבור חיבור עד 3X250A עשוי ארון פח 
כולל מסגרת לביסוס וכל הנדרש להתקנת ציוד המדידה, בהתאם לסטנדרט

ח"ח ובתאום עימם

8.4.0370

2,550.00 2,550.00 1.00 יח' גומחת בטון מזויין ב - 30 לתא מנייה (מדידה ואבטחה) ח"ח (לתא מנייה 
עשוי פוליסטר) לחיבור עד 3X250A במידות: רוחב פנים כ- 80 ס"מ, גובה 

200 ס"מ עומק 60 ס"מ כולל תעלת כבלים וצנרת יצוקה מבטון מתחת 
לגומחה, הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות, בתאום עם ח"ח ובאישור מנה"פ

8.4.0380

106,000.00 106,000.00 קומפלט1.00 יחידת דיזל - גנרטור בהספק ##70##KVA עם חופת מזג אויר 
##OUTDOOR כולל מערכת עיכוב לגניבות ''איתורן''  לרבות המנוי 

לתקופה של 12 חודשים  כולל את כל הרכיבים ועבודות העזר הדרושים 
לפעולה תקינה כמפורט במפרט הטכני, כולל מיכל בבסיס ל 10 שעות

8.4.0390

1,950.00 1,950.00 קומפלט1.00 יסוד בטון  ומשטח טיפולים עבור יחידת דיזל גנרטור. כולל הארקת יסוד 
ופס הארקות מגולוון, וברזלי זיון מרותכים וכל הצנרתביסוד, סוג הבטון 
והזיון יהיו לפי חישובים ותוכנית של מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן 

שתוגש לאישור מנה''פ מראש

8.4.0400

550.00 550.00 קומפלט1.00 לחצן חירום להדממת הגנרטור בהתאם לדרישת שירותי כבאות 8.4.0410

1,000.00 1,000.00 קומפלט1.00 סט כלים לאחזקת המערכת 8.4.0420

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00 העברת ביקורת משרד התשתיות עד לקבלת אישור בכתב לתקינות כלל 
המערכת

8.4.0430

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00 הארקות למתקן גנרטור, בהתאם לתקנות ולחוק החשמל, באמצעות מוליכי
נחושת בחתך עד 150 ממ"ר , כולל, בדיקת מתקן הגנרטור והמרכזיה 

המחוברת אליו ע''י מהנדס בודק, עד לאישור המתקן

8.4.0440

יח' אחזקה חודשית מקיפה של דיזל גנרטור כולל מערכת התראה גם אספקת 
כל חלקי החילוף של החומרים וסולר

8.4.0450

1,000.00 1,000.00 קומפלט1.00 הארקת כל השירותים החשמליים והמתכתיים בתחום מבנה ע"י חיבור 
לפס ההארקות, כולל קונסטרוקציות התעלות, מכלול הסולמות והציוד 
המתכתי ודלתות ארונות החשמל. כולל גם חוטי הארקה מבודדים שלא 

יפחתו מחתך של 10 ממ"ר

8.4.0460
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תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות לתדלוק בהתאם לתכנית הכוללת אספקת והתקנת 

פס פלדה מגולוון באבץ חם במידות 3.5X30 מ''מ, קופסאות פלסטיק 
אטומות להתקנת קוצי הארקה, פס השוואת פוטנציאלים מנחושת בחתך 
40x 4 מ"מ הכולל 15 נקודות חיבור לפחות עם כיסוי מגן ושילוט, כולל 

כל הריתוכים, החיזוקים, הגישורים וכל הדרוש לפי תכנית, כולל ב דיקת 
רציפות ותקינות ההארקה דיקת רציפות ותקינות ההארקה דיקת רציפות 

ותקינות ההארקה דיקת רציפות ותקינות ההארקה

8.4.0470

6,200.00 6,200.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות לשטיפה  בהתאם לתכנית הכוללת אספקת 
והתקנת פס פלדה מגולוון באבץ חם במידות 3.5X30 מ''מ, קופסאות 

פלסטיק אטומות להתקנת קוצי הארקה, פס השוואת פוטנציאלים מנחושת 
בחתך 40x 4 מ"מ הכולל 15 נקודות חיבור לפחות עם כיסוי מגן ושילוט, 
כולל כל הריתוכים, החיזוקים, הגישורים וכל הדרוש לפי תכנית, כולל 

בדיקת רציפות ותקינות ההארקה בדיקת רציפות ותקינות ההארקה בדיקת 
רציפות ותקינות ההארקה בדיקת רציפות ותקינות ההארקה

8.4.0480

1,800.00 1,800.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות לסככת מיכלי תדלוק בהתאם לתכנית הכוללת 
אספקת והתקנת פס פלדה מגולוון באבץ חם במידות 3.5X30 מ''מ, 

קופסאות פלסטיק אטומות להתקנת קוצי הארקה, פס השוואת 
פוטנציאלים מנחושת בחתך 40x 4 מ"מ הכולל 15 נקודות חיבור לפחות עם

כיסוי מגן ושילוט, כולל כל הריתוכים, החיזוקים, הגישורים וכל הדרוש 
לפי תכ נית, כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה נית, כולל בדיקת 
רציפות ותקינות ההארקה נית, כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה 

נית, כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה

8.4.0490

720.00 720.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות לחדר חשמל תדלוק בהתאם לתכנית הכוללת 
אספקת והתקנת פס פלדה מגולוון באבץ חם במידות 3.5X30 מ''מ, 

קופסאות פלסטיק אטומות להתקנת קוצי הארקה, פס השוואת 
פוטנציאלים מנחושת בחתך 40x 4 מ"מ הכולל 15 נקודות חיבור לפחות עם

כיסוי מגן ושילוט, כולל כל הריתוכים, החיזוקים, הגישורים וכל הדרוש 
לפי תכני ת, כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה ת, כולל בדיקת 

רציפות ותקינות ההארקה ת, כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה ת, 
כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה

8.4.0500

720.00 720.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות לחדר שומר תדלוק בהתאם לתכנית הכוללת 
אספקת והתקנת פס פלדה מגולוון באבץ חם במידות 3.5X30 מ''מ, 

קופסאות פלסטיק אטומות להתקנת קוצי הארקה, פס השוואת 
פוטנציאלים מנחושת בחתך 40x 4 מ"מ הכולל 15 נקודות חיבור לפחות עם

כיסוי מגן ושילוט, כולל כל הריתוכים, החיזוקים, הגישורים וכל הדרוש 
לפי תכני ת, כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה ת, כולל בדיקת 

רציפות ותקינות ההארקה ת, כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה ת, 
כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה

8.4.0510

1,500.00 1,500.00 קומפלט1.00 מערכת הארקת יסודות למבנה נהגים תדלוק בהתאם לתכנית הכוללת 
אספקת והתקנת פס פלדה מגולוון באבץ חם במידות 3.5X30 מ''מ, 

קופסאות פלסטיק אטומות להתקנת קוצי הארקה, פס השוואת 
פוטנציאלים מנחושת בחתך 40x 4 מ"מ הכולל 15 נקודות חיבור לפחות עם

כיסוי מגן ושילוט, כולל כל הריתוכים, החיזוקים, הגישורים וכל הדרוש 
לפי תכ נית, כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה נית, כולל בדיקת 
רציפות ותקינות ההארקה נית, כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה 

נית, כולל בדיקת רציפות ותקינות ההארקה

8.4.0520

2,100.00 300.00 7.00 יח' אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 18.5 מ''מ ובאורך 3 מ', כולל כל 
האביזרים

8.4.0530

3,000.00 3,000.00 1.00 יח' הארקת כל המערכות המתכתיות במתקן בהתאם למתואר במפרט (מוליכי 
הארקה יימדדו בנפרד)

8.4.0540

73,290.00 3,490.00 21.00 יח' גוף תאורת דרכים מבוסס ##LED דגם 41 ממשפחה מאושרת לשימוש 
בנתיבי ישראל בע"מ, שטף האור התחלתי בין 22,100 ל- 27,000 לומן, 

ירידת שטף האור המותרת לאחר 36000 שעות בעירה של מכלול גוף 
התאורה עד 90% מערך התחלתי לפחות

8.4.0550

367,200.00 4,080.00 90.00 יח' גוף תאורת דרכים מבוסס LED דגם 61 ממשפחה מאושרת לשימוש בנתיבי 
ישראל בע"מ, שטף האור התחלתי בין 32,100 ל- 37,000 לומן, ירידת שטף
האור המותרת לאחר 36000 שעות בעירה של מכלול גוף התאורה עד %90

מערך התחלתי לפחות

8.4.0560
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תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,646,369.601,646,369.601,646,369.601,646,369.60 מערכות ומתקני תאורהמערכות ומתקני תאורהמערכות ומתקני תאורהמערכות ומתקני תאורה 8.48.48.48.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,646,369.601,646,369.601,646,369.601,646,369.60 מתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרה 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

תשתיות תקשורת 18 פרק:

תשתיות תקשורת 18.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,995.00 44.70 850.00 מ"א חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-101 ס"מ עד 150 ס"מ 

וברוחב עד 45 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 40 ס"מ חול, סרט 
סימון, והחזרת החומר החפור.

18.1.0010

1,610.00 23.00 70.00 מ"א ;תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ-50 ס"מ בצמוד 
לצנרת תקשורת קיימת.

18.1.0020

15,840.00 28.80 550.00 מ"א צינורות פי.וי.סי.קשיח "4 לפי ת"י 858 כולל תמוכות וזוייות. 18.1.0030

2,500.00 2,500.00 קומפלט1.00 פריצת פתח בתא בזק קיים עבור הצמדה בין תא קיים לתא חדש , לרבות 
חיזוקים נדרשים לתא הקיים, באישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל 

חשבונו

18.1.0040

580.00 580.00 קומפלט1.00 חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה עד וכולל 6 קנים. 18.1.0050

58,525.0058,525.0058,525.0058,525.00 תשתיות תקשורתתשתיות תקשורתתשתיות תקשורתתשתיות תקשורת 18.118.118.118.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

58,525.0058,525.0058,525.0058,525.00 תשתיות תקשורתתשתיות תקשורתתשתיות תקשורתתשתיות תקשורת 18181818 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות פיתוח 40 פרק:

ריצוף באבנים משתלבות 40.53 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
36,040.00 106.00 340.00 יח' ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או 

רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון 
צבעוני - על בסיס מלט אפור

40.53.0010

36,040.0036,040.0036,040.0036,040.00 ריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבותריצוף באבנים משתלבות 40.5340.5340.5340.53 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אבני שפה וגן, אבני תיחום 40.54 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
13,000.00 65.00 200.00 מ"א אבן שפה לכביש במידות 17/25/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון 

אפור
40.54.0010

63,000.00 70.00 900.00 מ"א אבן אי תנועה משופעת, במידות 23/23/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת 
בטון, גוון אפור

40.54.0020

1,100.00 55.00 20.00 מ"א אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור 40.54.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
128,000.00 400.00 320.00 יח' אבן בלימה לאוטובוס 40.54.0040

205,100.00205,100.00205,100.00205,100.00 אבני שפה וגן, אבני תיחוםאבני שפה וגן, אבני תיחוםאבני שפה וגן, אבני תיחוםאבני שפה וגן, אבני תיחום 40.5440.5440.5440.54 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

241,140.00241,140.00241,140.00241,140.00 עבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוחעבודות פיתוח 40404040 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות הכנה ופירוק 51.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
135,360.00 36.00 3,760.00 מ"ק פינוי פסולת (של אחרים) הקיימת באתר - לפני תחילת עבודות הקבלן 

בשטח. הפינוי למקום שפך מאושר ע"י הרשויות לכמות כוללת מעל 20 
מ"ק, למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר. המחיר כולל העמסה ואינו כולל 

תשלום אגרות

51.10.0010

168,360.00 4.60 36,600.00 מ"ר חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ 51.10.0020

4,900.00 490.00 10.00 יח' כריתת עצים שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 
90 ס"מ ועד 120 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ' (כופר ע"ח המזמין)

51.10.0030

59,150.00 1.30 45,500.00 מ"ר ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שורשי צמחיה ועשבי בר 51.10.0040

7,200.00 160.00 45.00 מ"ק פירוק קירות מבטון מזויין בכל סוג ובכל עובי. 51.10.0050

12,600.00 18.00 700.00 מ"ר פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי מעל 8 ס"מ ועד 20 ס"מ 51.10.0060

253,000.00 11.00 23,000.00 מ"ר קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 2-5 ס"מ. המחיר הינו לשטח מעל 1000 
מ"ר

51.10.0070

32,900.00 35.00 940.00 מ"א ניסור ופירוק אספלט קיים ברצועות ברוחב עד 50 ס"מ, לתעלות צנרת 51.10.0080

330.00 110.00 3.00 יח' פירוק תמרור עם שני עמודים, לרבות פירוק היסוד 51.10.0090

40,000.00 200.00 200.00 מ"ק פירוק והריסת אלמנטים שונים מבטון מזוין 51.10.0100

713,800.00713,800.00713,800.00713,800.00 עבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוקעבודות הכנה ופירוק 51.1051.1051.1051.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות עפר 51.20 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי החפירה כוללים (בין השאר) העברת החומר המתאים למילוי 
וסילוק כל עודפי החפירה שנפסלו למילוי, למקום שפך מאושר ע"י 

הרשויות, לכל מרחק שהוא. המחיר כולל תשלום אגרות.

558,000.00 31.00 18,000.00 מ"ק חפירה/ חציבה 51.20.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202010

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
442,860.00 44.00 10,065.00 מ"ק חפירת תעלות פתוחות מעובדות 51.20.0030

157,500.00 7.00 22,500.00 מ"ר הידוק רגיל אחרי חפירה 51.20.0040

30,000.00 75.00 400.00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג'), לרבות פיזור והידוק רגיל 51.20.0050

1,188,360.001,188,360.001,188,360.001,188,360.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 51.2051.2051.2051.20 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצעים ותשתיות 51.30 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,013,900.00 137.00 14,700.00 מ"ק מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. 

המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק
51.30.0010

50,000.00 250.00 200.00 מ"ק LOW STRENGHT MATERIAL- CLSM 51.30.0020

2,063,900.002,063,900.002,063,900.002,063,900.00 מצעים ותשתיותמצעים ותשתיותמצעים ותשתיותמצעים ותשתיות 51.3051.3051.3051.30 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
58,750.00 2.50 23,500.00 מ"ר ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 1 ליטר/מ''ר 51.40.0010

106,950.00 2.30 46,500.00 מ"ר ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ליטר/מ''ר 51.40.0020

1,175,000.00 50.00 23,500.00 מ"ר שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט 
גודל מקסימלי 25 מ"מ ("1), ביטומן PG, 68-10 לרבות פיזור והידוק

51.40.0030

2,418,000.00 52.00 46,500.00 מ"ר שכבה נושאת עליונה בעובי 5 ס"מ מתערובת אספלטית מבנית-S (תא"מ) 
למניעת חיכוך עם אבן גס בזלתי גרגיר מקסימלי 19 מ"מ ("3/4), ביטומן 

PG 68-10 או PG 70-10 , לרבות פיזור והידוק

51.40.0040

17,500.00 35.00 500.00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש 51.40.0050

300,000.00 600.00 500.00 טון תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי 
במצע ובאספלט והידוקו עם מכבש גלילי ידני. המחיר הינו לכמות מעל 

10 טון

51.40.0060

4,076,200.004,076,200.004,076,200.004,076,200.00 עבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלט 51.4051.4051.4051.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות ניקוז 51.71 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,500.00 1,500.00 25.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון דרג 5 אטומים למים בעלי תו תקן ת''י 27 בקוטר 100 

ס''מ בעומק עד 2.0 מ'.
51.71.0010



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202011

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,900.00 39.00 100.00 מ"ק חפירה ו/או חציבה למעבירי מים 51.71.0020

54,000.00 540.00 100.00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 51.71.0030

5,100.00 51.00 100.00 מ"ק חפירה ו/או חציבת תעלות עבור ביוב, ניקוז או צינורות מים, לעומק עד 
1.20 מ'

51.71.0040

110,000.00 110.00 1,000.00 מ"ר ייצוב מדרונות בכוורות גיאוטכניות בגובה 10 ס"מ (40 תאים למ"ר), 
לרבות חיבור בין הרצועות, עיגון ומילוי בבטון ב-,20 בגוון צבעוני על 

בסיס מלט אפור

51.71.0050

56,100.00 1,870.00 30.00 מ"ק מתקני כניסה ויציאה למעבירי מים (מובל סגור) מבטון מזויין. המחיר 
כולל זיון (לפי 80 ק"ג/מ"ק)

51.71.0060

7,350.00 735.00 10.00 מ"א צינורות ניקוז מבטון מזוין דרג 5 אטומים למים  בעלי תו תקן ת''י 27  
בקוטר 60 ס''מ בעומק עד 2.0 מ'.

51.71.0070

273,950.00273,950.00273,950.00273,950.00 עבודות ניקוזעבודות ניקוזעבודות ניקוזעבודות ניקוז 51.7151.7151.7151.71 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תמרור ושילוט 51.81 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,400.00 340.00 10.00 יח' E.G עמוד מגולוון כולל תמרור מסוג עירוני, דרגה 51.81.0010

1,500.00 150.00 10.00 יח' תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגה ,E.G ללא עמוד 51.81.0020

810.00 270.00 3.00 יח' תמרור אזהרה והתראה מסוג בין עירוני, משולש צלע ,90 זוהר מחזיר אור 
דרגה H.I 2 (דרגת רב עוצמה) לדרך בין עירונית, מפח אלומיניום בעובי 

2.5 מ"מ,לרבות חיבור, ללא עמוד

51.81.0030

1,080.00 540.00 2.00 מ"ר שלטים מסוג בין עירוני, זוהר מחזיר אור דרגה H.I 2 (דרגת רב עוצמה) 
לדרך בין עירונית, מפח אלומיניום בעובי 2.5 מ"מ, בשטח הקטן מ- 1 מ"ר, 

לרבות חיבור, ללא מסגרת ועמוד

51.81.0040

1,270.00 635.00 2.00 מ"ר שלטים מסוג בין עירוני, זוהר מחזיר אור דרגה D.G 3 (דרגת יהלום) לדרך 
מהירה, מפח אלומיניום בעובי 2.5 מ"מ, בשטח הקטן מ- 1 מ"ר, לרבות 

חיבור, ללא מסגרת ועמוד

51.81.0050

8,060.008,060.008,060.008,060.00 תמרור ושילוטתמרור ושילוטתמרור ושילוטתמרור ושילוט 51.8151.8151.8151.81 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

צביעה וסימון דרכים 51.82 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
30,000.00 3.00 10,000.00 מ"א צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ בצבע לבן מלא/מקווקו 51.82.0010

15,400.00 7.00 2,200.00 מ"א צביעת קווים ברוחב 30 ס"מ לבן/צהוב מלא/מקווקו 51.82.0020



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202012

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
21,600.00 27.00 800.00 מ"א צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ או 15 ס"מ בצבע טרמופלסטי 51.82.0030

4,000.00 20.00 200.00 מ"ר צביעת איי תנועה (קווים ברוחב 20 ס"מ) 51.82.0040

720.00 24.00 30.00 מ"ר צביעת קווי עצירה ברוחב 50 ס"מ 51.82.0050

150.00 1.50 100.00 מ"א תוספת לצביעת קווים לפי מ' עבור כדוריות זכוכית 51.82.0060

600.00 4.00 150.00 מ"ר תוספת לצביעת קווים לפי מ"ר עבור כדוריות זכוכית 51.82.0070

945.00 27.00 35.00 יח' צביעת חץ בודד 51.82.0080

925.00 37.00 25.00 יח' צביעת חץ כפול 51.82.0090

6.00 מ"א צביעת אבני שפה 51.82.0100

3,900.00 26.00 150.00 מ"ר סימון פסי האטה 51.82.0110

385.00 55.00 7.00 יח' סימון המילה "עצור" או "האט" על הכביש בצבע לבן 51.82.0120

4,800.00 16.00 300.00 יח' סימון מספרי חניה 51.82.0130

83,425.0083,425.0083,425.0083,425.00 צביעה וסימון דרכיםצביעה וסימון דרכיםצביעה וסימון דרכיםצביעה וסימון דרכים 51.8251.8251.8251.82 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8,407,695.008,407,695.008,407,695.008,407,695.00 סלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבות 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות ביוב 57 פרק:

הערות כלליות 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1) במסגרת עלות העבודה של כל הסעיפים דלהלן, וללא תמורה נוספת 

מצד המזמין, הקבלן יהיה אחראי על תכנון הסדרי התנועה כולל אישורם 
בעיריית ירושלים/מועצה מקומית ומשטרת ישראל.

2) במסגרת עלות העבודה של כל הסעיפים דלהלן, וללא תמורה נוספת 
מצד המזמין, הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודה את כל הציוד, ויבצע את
כל העבודות של אספקת, הובלת, התקנת, והעברת הסדרי התנועה, לרבות

מחסומי מיניגרד, גדרות רשת מכל הסוגים, לוחות פלדה לכיסוי תעלות 
ובורות, התקנת והזזת שילוט, תמרורים, גשרונים למעבר ה ולכי רגל, 

סימוני דרך זמנים, נצנצים וכל הציוד הנדרש להבטחת הבטיחות והסדרי 
התנועה במקום העבודה. ולכי רגל, סימוני דרך זמנים, נצנצים וכל הציוד 

הנדרש להבטחת הבטיחות והסדרי התנועה במקום העבודה. ולכי רגל, 
סימוני דרך זמנים, נצנצים וכל הציוד הנדרש להבטחת הבטיחות והסדרי 

התנועה במקום העבודה. ולכי רגל, סימוני



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202013

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3) לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשעות לילה, עבודות בסמטאות 

ו/או עבודה בכבישים עם תנועה סואנת.

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות 57.157.157.157.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מ 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר כולל חפירה בהתאם לעומק ורוחב הדרושים לביצוע העבודה כולל

פינוי למקום מאושר ומילוי התעלה עם שומשום ומצע סוג א בשכבות 
כולל הידוק עד לגובה השטח המתוכנן . המחיר כולל ביצוע בדיקות 

צפיפות והידוק עי" מכון התקנים .

9,750.00 130.00 75.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 1.01-1.50 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0020

8,800.00 160.00 55.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 1.51-2.00 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0030

25,200.00 180.00 140.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 2.01-2.50 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0040

36,800.00 230.00 160.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 2.51-3.00 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0050

39,200.00 280.00 140.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 3.01-3.50 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0060

44,200.00 340.00 130.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 3.51-4.00 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0070

23,000.00 460.00 50.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 4.01-4.50 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0080

52,200.00 580.00 90.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 4.51-5.00 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0090

56,000.00 700.00 80.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 5.01-5.50 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0100

42,500.00 850.00 50.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 5.51-6.00 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0110

110,000.00 1,000.00 110.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 6.01-6.50 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0120

447,650.00447,650.00447,650.00447,650.00 חפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מחפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מחפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מחפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מ 57.257.257.257.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

PVC אספקת והובלת והנחת 57.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
83,200.00 130.00 640.00 מ"א אספקת והובלת והנחת צינור PVC עבה בקוטר 200 מ"מ ("8), מסוג 

"SN-8", לפי ת"י 884
57.3.0010

83,200.0083,200.0083,200.0083,200.00 PVC אספקת והובלת והנחתPVC אספקת והובלת והנחתPVC אספקת והובלת והנחתPVC אספקת והובלת והנחת 57.357.357.357.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202014

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: פיתוח השטח

HDPE אספקת והובלת והנחת 57.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה :1 מחיר הנחת צנרת כולל אספקת והרכבת הצנרת, ריתוך, היתוך 

אביזרים מכל סוג שהוא לרבות זקיפים או קווים על קרקעיים או חיבורים 
לקו ראשי וכדומה.

הערה :2 סעיפי הנחת צנרת כוללים כמות עטיפת הצנרת בחול/שומשום 
לפי הרשום במפרט הטכני

הערה :3 קטרים בפרק זה מתייחסים לקוטר נומינלי של הצינורות

86,000.00 200.00 430.00 מ"א אספקת, הובלת והנחת צינור HDPE -  17 SDR בקוטר 200 מ"מ 57.4.0040

86,000.0086,000.0086,000.0086,000.00 HDPE אספקת והובלת והנחתHDPE אספקת והובלת והנחתHDPE אספקת והובלת והנחתHDPE אספקת והובלת והנחת 57.457.457.457.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אספקת הובלת והרכבת מפריד שומן 57.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר כולל אספקת והובלת מפריד שומן - דלק לאתר העבודה .המחיר 

כולל את כל עבודות וההכנה והחפירות ופינוי עודפי החפירה  לצורך 
התקנת המפריד וקבלת אישור שירות השדה של החברה עבור ההתקנה. 

המחיר כולל מילוי חומר CLSM מסביב למפריד ובטון רזה מתחת לתחתית
.

20,000.00 10,000.00 2.00 יח' מפריד שומן - דלק 1500 ליטר תוצרת חופית 57.5.0020

22,000.00 22,000.00 1.00 יח' מפריד שומן - דלק 2900 ליטר תוצרת חופית 57.5.0030

42,000.0042,000.0042,000.0042,000.00 אספקת הובלת והרכבת מפריד שומןאספקת הובלת והרכבת מפריד שומןאספקת הובלת והרכבת מפריד שומןאספקת הובלת והרכבת מפריד שומן 57.557.557.557.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"מ 57.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,500.00 1,500.00 1.00 יח' מפל בקוטר 15-20 ס"מ בגובה 2.01-3.00 מ' 57.6.0010

1,500.001,500.001,500.001,500.00 מפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"ממפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"ממפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"ממפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"מ 57.657.657.657.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ' 57.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר כולל אספקת תחתית חוליות ותקרה מתאימה לעומס הכביש 

וביצוע מתעל (בנצ'יק). המחיר כולל מחברי שוחה מאושרים עי" המתכנן 
ואתמים בין החוליות .המחיר כולל מילוי חומר CLSM  מסביב לתא ובטון 

רזה מתחת לתחתית .

11,100.00 3,700.00 3.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.00 מ' בעומק 1.01-1.50 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 
לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון

57.7.0020

20,500.00 4,100.00 5.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.00 מ' בעומק 1.51-2.00 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 
לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון

57.7.0030
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
9,600.00 4,800.00 2.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.00 מ' בעומק 2.01-2.50 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 

לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון
57.7.0040

41,200.0041,200.0041,200.0041,200.00 תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ' 57.757.757.757.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי ביקורת בקוטר 1.25 מ' 57.8 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר כולל אספקת תחתית חוליות ותקרה מתאימה לעומס הכביש 

וביצוע מתעל (בנצ'יק). המחיר כולל מחברי שוחה מאושרים עי" המתכנן 
ואתמים בין החוליות .המחיר כולל מילוי חומר CLSM  מסביב לתא ובטון 

רזה מתחת לתחתית .

22,000.00 5,500.00 4.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.25 מ' בעומק 2.50-3.00 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 
לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון

57.8.0020

18,300.00 6,100.00 3.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.25 מ' בעומק 3.01-3.50 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 
לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון

57.8.0030

34,000.00 6,800.00 5.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.25 מ' בעומק 3.51-4.00 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 
לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון

57.8.0040

15,000.00 7,500.00 2.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.25 מ' בעומק 4.01-4.50 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 
לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון

57.8.0050

89,300.0089,300.0089,300.0089,300.00 תאי ביקורת בקוטר 1.25 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.25 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.25 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.25 מ' 57.857.857.857.8 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי ביקורת בקוטר 1.50 מ' 57.9 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר כולל אספקת תחתית חוליות ותקרה מתאימה לעומס הכביש 

וביצוע מתעל (בנצ'יק). המחיר כולל מחברי שוחה מאושרים עי" המתכנן 
ואתמים בין החוליות .המחיר כולל מילוי חומר CLSM  מסביב לתא ובטון 

רזה מתחת לתחתית .

14,200.00 14,200.00 1.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.50 מ' בעומק 4.51-5.00 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 
לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון

57.9.0020

14,200.0014,200.0014,200.0014,200.00 תאי ביקורת בקוטר 1.50 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.50 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.50 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.50 מ' 57.957.957.957.9 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי ביקורת בקוטר 1.80 מ' 57.10 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר כולל אספקת תחתית חוליות ותקרה מתאימה לעומס הכביש 

וביצוע מתעל (בנצ'יק). המחיר כולל מחברי שוחה מאושרים עי" המתכנן 
ואתמים בין החוליות .המחיר כולל מילוי חומר CLSM  מסביב לתא ובטון 

רזה מתחת לתחתית .

26,800.00 26,800.00 1.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.80 מ' בעומק 5.01-5.50 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 
לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון

57.10.0020

39,500.00 39,500.00 1.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.80 מ' בעומק 5.51-6.00 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 
לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון

57.10.0030

321,000.00 53,500.00 6.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.80 מ' בעומק 6.01-6.50 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 
לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון

57.10.0040
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

387,300.00387,300.00387,300.00387,300.00 תאי ביקורת בקוטר 1.80 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.80 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.80 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.80 מ' 57.1057.1057.1057.10 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תיקוני תאי בקרה 57.11 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,000.00 1,000.00 1.00 יח' התחברות בקוטר 15-20 ס"מ לתא בקרה קיים 57.11.0010

1,000.001,000.001,000.001,000.00 תיקוני תאי בקרהתיקוני תאי בקרהתיקוני תאי בקרהתיקוני תאי בקרה 57.1157.1157.1157.11 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תעלות ניקוז 57.12 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר כולל אספקת והובלת והתקנת תעלת ניקוז מגנטדריין כולל רשת 
תוצרת וולפמן מתאימה לעומס הכביש . המחיר כולל את כל העבודות 

הדרושות לביצוע מושלם של העבודה כולל חפירות התאמות ופינוי עודפי
חומר .המחיר כולל מילוי חומר CLSM מסביב לתעלות ובטון רזה מתחת 

לתחתית .

168,000.00 2,800.00 60.00 מ"א תעלת ניקוז מגנודריין 40 כולל רשת מגנודריין D400 40 תוצרת וולפמן 57.12.0020

168,000.00168,000.00168,000.00168,000.00 תעלות ניקוזתעלות ניקוזתעלות ניקוזתעלות ניקוז 57.1257.1257.1257.12 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 57.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ביצוע  תיקון אספלט ,המחיר כולל אספקת חומרים, בדיקות מעבדה לטיב 
האספלט, פירוק אספלט קיים, ביצוע ריסוס, סילוק אספלט קיים מהשטח, 
הוספת חומר גרינולרי מסוג אגו"ם או מצא סוג א' והחזרת סימני צבע על 

אספלט ו/או אבני שפה, הכל בהתאם למפרט מחלקת שפ"ע

165,000.00 150.00 1,100.00 מ"א תיקון אספלט בכביש עובי 12 ס"מ. 57.13.0020

165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00 עבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלט 57.1357.1357.1357.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

1,526,350.001,526,350.001,526,350.001,526,350.00 עבודות ביובעבודות ביובעבודות ביובעבודות ביוב 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות כיבוי אש וחיבורי מבנים 58 פרק:

הנחת קווי מים מפלדה 58.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הנחת צינורות המונחים בקרקע כוללים (1) את עבודות החפירה 

ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, סילוק החומר החפור לאתר שפיכה 
מאושר, אספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' בכל עומק התעלה עד 

שכבת האספלט. (2) אספקה הובלה ופזור הצינורות, חיתוכם, ריתוכם או 
הברגתם (כולל התאמות), מעבר מכשולים ע"י ריתוכים אלכסוניים ו/א ו 
יצירת למדים. צביעת צינקרומט בהברגות. (3) כל החיבורים וההתחברויות

לקו החדש יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים בלבד. (4) שטיפת הקו 
בספוג, ביצוע טסט לחץ, חיטוי, תיקון והשלמת ציפוי חיצוני, פנימי ותיקון

ראשים. ו יצירת למדים. צביעת צינקרומט בהברגות. (3) כל החיבורים 
וההתחברויות לקו החדש יבוצעו בעזרת אביזרים

57,730.00 230.00 251.00 מ"א צנור פלדה עם עטיפת טריו בקוטר "3 בריתוך, בעומק עד 2.00 מ' 58.1.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
264,690.00 340.00 778.50 מ"א צנור פלדה עם עטיפת טריו בקוטר "4 בריתוך, בעומק עד 2.00 מ' 58.1.0030

180,000.00 400.00 450.00 מ"א צנור פלדה עם עטיפת טריו בקוטר "6 בריתוך, בעומק עד 2.00 מ' 58.1.0040

502,420.00502,420.00502,420.00502,420.00 הנחת קווי מים מפלדההנחת קווי מים מפלדההנחת קווי מים מפלדההנחת קווי מים מפלדה 58.158.158.158.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

התקנת והרכבת אביזרים 58.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,700.00 1,700.00 1.00 יח' הרכבת מגוף "6 כולל בנית תא 50 ס"מ המחיר כולל את אספקת והרכבת 

כל החומר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה כגון אספקת מגוף ואוגנים 
ומכסה 40 טון עבור התא וכל האביזרים הנדרשים .

58.2.0010

360.00 60.00 6.00 מטע אטום קו בפלטה או כיפה כולל אספקת הכיפה 58.2.0020

12,000.00 1,000.00 12.00 יח' הרכבת ב.כ.א. בקוטרים "3 .המחיר כולל את אספקת והרכבת כל החומר 
הדרוש לביצוע מושלם של העבודה כגון אספקת  ברז כיבוי אש ואוגנים 

וקשתות ומעביר קוטר "4*"6 או"3*"4.

58.2.0030

4,500.00 1,500.00 קומפלט3.00 הרכבת גלגלון בקוטר " 3/4 המחיר כולל את אספקת והרכבת כל החומר 
הדרוש לביצוע מושלם של העבודה

58.2.0040

2,400.00 800.00 קומפלט3.00 חיבור הכנה עבור המבנה בקוטר "3 המחיר כולל את אספקת והרכבת כל 
החומר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה כגון אספקת ברז כדורי "2 

וקשתות ומעביר קוטר "2*"3.ואספקת טי חרושתי"3*"4 או"3*"6.כולל 
הרכבת ברז בקוטר "2 .(במידה וידרש מקטין לחץ זה יכלל במחיר)

58.2.0050

20,960.0020,960.0020,960.0020,960.00 התקנת והרכבת אביזריםהתקנת והרכבת אביזריםהתקנת והרכבת אביזריםהתקנת והרכבת אביזרים 58.258.258.258.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 58.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
202,500.00 150.00 1,350.00 מ"א תיקון אספלט בכביש עובי 12 ס"מ. 58.3.0010

202,500.00202,500.00202,500.00202,500.00 עבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלט 58.358.358.358.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

725,880.00725,880.00725,880.00725,880.00 עבודות כיבוי אש וחיבורי מבניםעבודות כיבוי אש וחיבורי מבניםעבודות כיבוי אש וחיבורי מבניםעבודות כיבוי אש וחיבורי מבנים 58585858 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

בטחון 91 פרק:

כללי 91.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הסעיפים כוללים: אספקה, התקנה, חיווט, חיבור, שילוט וכל הנדרש 

להפעלה מלאה, בהתאם לדרישות המפרט הטכני, אחריות של 24 חודשים.



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202018

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הנדרש בכתב כמויות זה כפוף לנדרש במפרט הטכני. מחירי היחידה 

יכללו גם את הכנת התכנון המקדים, תיקי תיעוד, בדיקות קבלה, הדרכה 
 CDR ותכנון סופי PDR, וכל הדרוש למסירה מלאה. ביצוע תכנון ראשוני

למערכת הביטחון בהתאם לדרישות המפרט הטכני - כלולים במחיר 
ההקמה

כלליכלליכלליכללי 91.191.191.191.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת בקרת כניסה 91.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,200.00 600.00 2.00 יח' מנעול חשמלי בדלת מבוקרת פרט 13 בהתאם לתוכניות ביטחון.  הסעיף 

כולל כבילה וחיווט עד לבקר דלת.
91.2.0010

1,450.00 1,450.00 קומפלט1.00 מנעול מגנטי 600 ק"ג + לחצן פתיחת דלת + לחצן שבירה ירוק. הסעיף 
כולל כבילה וחיווט עד לבקר דלת + מערכת גילוי פריצה.

91.2.0020

3,750.00 1,250.00 3.00 יח' אספקה והתקנת קודן לפתיחת דלת/שער. המחיר כולל כבילה עד לריכוז 
קרוב חיווט וכל הנדרש להתקנתו והפעלתו המלאה.

91.2.0030

8,400.00 2,800.00 3.00 יח' יחידת אינטרקום לדלתות מבוקרות/שערים או שולחניות להתקנה לתנאי 
פנים או חוץ. כולל כבילה להתקנה חיצונית וחיווט.

91.2.0040

7,800.00 7,800.00 1.00 יח' יחידת אינטרקום-מרכזיה ל-10 שלוחות כדוגמת אייפון או שווה ערך. 
המחיר כולל ספק כוח,כבילה וחיבור לדלתות/שערים המבוקרים לצורך 

פתיחה ומיתוג.

91.2.0050

23,500.00 23,500.00 קומפלט1.00 סבסבת גובה מלא מגולוונת + צבע. הסבסבת תאפשר כניסה מבוקרת 
ויציאה חופשית

91.2.0060

קומפלט1.00 הפעלה, תכנות,תעוד כולל אינטגרציה של מערכת בקרת הכניסה 91.2.0070

46,100.0046,100.0046,100.0046,100.00 מערכת בקרת כניסהמערכת בקרת כניסהמערכת בקרת כניסהמערכת בקרת כניסה 91.291.291.291.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מצלמות ומערכת הקלטה 91.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הסעיפים כוללים: אספקה, התקנה, חיווט, חיבור, שילוט וכל הנדרש 

להפעלה מלאה, בהתאם לדרישות המפרט הטכני, אחריות של 24 חודשים.

כל הנדרש בכתב כמויות זה כפוף לנדרש במפרט הטכני. מחירי היחידה 
יכללו גם את הכנת התכנון המקדים, תיקי תיעוד, בדיקות קבלה, הדרכה 
 CDR ותכנון סופי PDR, וכל הדרוש למסירה מלאה. ביצוע תכנון ראשוני

למערכת הביטחון בהתאם לדרישות המפרט הטכני - כלולים במחיר 
ההקמה

30,000.00 30,000.00 קומפלט1.00 מערכת NVR  של חברת Bosch עבור 30 מצלמות לפחות לרבות חומרה, 
תוכנה, זיכרון ל- 30 יום בהקלטה רצופה של כל המצלמות בהתאם 

לדרישות המפרט הטכני, לאפשר חיבור המערכת לתוכנה מרכזית של 
אותה חברה במרכז ניהול תנועה של ירושלים - מנת"'.  הסעיף כולל 

הנדסה ואינטגרציה מול מערכת השליטה הקיימת במנת"י

91.3.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202019

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,800.00 7,800.00 1.00 יח' מכלול מחשב ,Client עכבר, מקלדת ומסך LCD גרפי צבעוני בגודל 24" 

להתקנה בעמדה לפי הנחיית המזמין. צפיה וניהול אירועים כולל רשיונות
לרבות תוכנת לעבודה מול מערכת ההקלטה של חברת .Bosch המחשב 

יכלול כרטיס לשני מסכי צפייה

91.3.0040

24,000.00 3,000.00 קומפלט8.00 מצלמה IP צינור צבע קבועה להתקנה בתנאי חוץ כולל 
רישיון,אנאליטיקה,  מפשיר אדים, עדשה, מתאם להתקנה על עמוד תאורה

או עמוד יעודי או קיר  לפי הדרישות במפרט הטכני. הסעיף כולל כבל 
CAT7 בין המצלמה לארון התקשורת הקרוב, חלק יחסי במתג POE ,חלק 

יחסי במרכיבי התקשורת האקטיבית לרבות ממירים מאופטי לנחושת ו/או 
כל סוג ממיר אחר נדרש, אמצעים לעבודה בגובה וכל הנדרש להפעלתה 

המלאה. ממיר אחר נדרש, אמצעים לעבודה בגובה וכל הנדרש להפעלתה 
המלאה. ממיר אחר נדרש, אמצעים לעבודה בגובה וכל הנדרש להפעלתה 
המלאה. ממיר אחר נדרש, אמצעים לעבודה בגובה וכל הנדרש להפעלתה 

המלאה.

91.3.0050

4,600.00 2,300.00 קומפלט2.00 מצלמת IP CCTV פנימית קבועה צבע, בהתאם למפרט טכני כולל רשיון,  
זיווד ,DOME עדשה, זרוע או מתאם התקנה לתקרה או קיר. הסעיף כולל 
 POE, 7 בין המצלמה לארון התקשורת הקרוב, חלק יחסי במתג CAT כבל
חלק יחסי במרכיבי התקשורת האקטיבית לרבות ממירים מאופטי לנחושת 

ו/או כל סוג ממיר אחר נדרש וכל הנדרש להפעלתה המלאה.

91.3.0060

72,000.00 12,000.00 קומפלט6.00 מצלמת IP CCTV חיצונית מתנייעת PTZ צבע, בהתאם למפרט טכני כולל 
רשיון,  זיווד ,DOME עדשה, זרוע או מתאם התקנה לתקרה או קיר. 

הסעיף כולל כבל CAT 7 בין המצלמה לארון התקשורת הקרוב, חלק יחסי 
במתג ,POE חלק יחסי במרכיבי התקשורת האקטיבית לרבות ממירים 

מאופטי לנחושת ו/או כל סוג ממיר אחר נדרש וכל הנדרש להפעלתה המל 
אה. אה. אה. אה.

91.3.0070

3,600.00 3,600.00 קומפלט1.00 מסך LED בגודל "32 24/7  לתליה מתקרה או מקיר (לרבות אמצעי תלויה 
מתקרה או מקיר ואפשרות לצודד הסמך או לתת לו זווית כלפי מטה) בחדר

שומר עבור מצלמות או מערכת שו"ב. הסעיף כולל כבילה נדרשית 
(HDMI) וחיבור למחשב ביטחון שעל השולחן.

91.3.0080

2,350.00 2,350.00 1.00 יח' יחידת שליטה למצלמות לרבות ידית ניהוג מצלמה PTZ תואמת את 
מערכת VMS והמצלמות

91.3.0090

9,100.00 1,300.00 קומפלט7.00 תוספת ערוץ אנאליטיקה אם בתוך המצלמה ואם במערכת נפרדת. הסעיף 
כולל תכנות בהתאם לדרישות המפרט, חומרה ותוכנה ככל שידרש.

91.3.0100

1,600.00 80.00 20.00 יח' אספקה והתקנה של שלט גודל מינימלי 30\40 ס"מ, הודעה בכתב על 
הקלטה של האזור במצלמות ,CCTV בהתאם להנחיות מנהל התפעול 

מטעם המזמין.

91.3.0110

12,000.00 12,000.00 קומפלט1.00 הנדסה ואינטגרציה בין המצלמות השונות ובין מערכת ההקלטה המרכזית 
ומערכת גילוי הפריצה /גדר אלקטרונית לאפשר הקפצת מצלמות בזמן 

התרעה במחשב ה-/VMS שו"ב הן מקומית והן במערכת המרכזת של 
העירייה במנת"י.

91.3.0120

167,050.00167,050.00167,050.00167,050.00 מצלמות ומערכת הקלטהמצלמות ומערכת הקלטהמצלמות ומערכת הקלטהמצלמות ומערכת הקלטה 91.391.391.391.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערכת מרכזית לשליטה ובקרה 91.4 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הסעיפים כוללים: אספקה, התקנה, חיווט, חיבור, שילוט וכל הנדרש 

להפעלה מלאה, בהתאם לדרישות המפרט הטכני, אחריות של 24 חודשים.
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כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הנדרש בכתב כמויות זה כפוף לנדרש במפרט הטכני. מחירי היחידה 

יכללו גם את הכנת התכנון המקדים, תיקי תיעוד, בדיקות קבלה, הדרכה 
 CDR ותכנון סופי PDR, וכל הדרוש למסירה מלאה. ביצוע תכנון ראשוני

למערכת הביטחון בהתאם לדרישות המפרט הטכני - כלולים במחיר 
ההקמה

8,000.00 8,000.00 קומפלט1.00 LED מודול תוכנה שליטה ובקרה/שו"ב (חומרה/מחשב ותוכנה) כולל מסך
בגודל "24 לניהול מערכת גילוי פריצה, טמ"ס והקלטה דיגיטלית להתקנה

בעמדת השומר .

91.4.0030

5,350.00 5,350.00 1.00 יח' מערכת UPS ראשית בחדר הציוד במבנה השומר בגודל 5kva לפחות 
בהתאם לחישוב גודל נדרש למערכות המרכזיות המוצעות על ידי הקבלן.

91.4.0040

6,750.00 1,350.00 5.00 יח' מערכת UPS בארונות התקשורת החיצוניים בגודל 1kva לפחות בהתאם 
לחישוב גודל נדרש למערכות ואמצעים

91.4.0050

9,500.00 950.00 10.00 יח' ספק מטען + סוללות להתקנה בארון תקשורת חיצוני 91.4.0060

קומפלט1.00 הפעלה, הנדסה ואינטגרציה למערכות השליטה והבקרה המרכזיות 91.4.0070

29,600.0029,600.0029,600.0029,600.00 מערכת מרכזית לשליטה ובקרהמערכת מרכזית לשליטה ובקרהמערכת מרכזית לשליטה ובקרהמערכת מרכזית לשליטה ובקרה 91.491.491.491.4 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מערך תקשורת עבור מערכות הביטחון 91.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הסעיפים כוללים: אספקה, התקנה, חיווט, חיבור, שילוט וכל הנדרש 

להפעלה מלאה, בהתאם לדרישות המפרט הטכני, אחריות של 24 חודשים.

כל הנדרש בכתב כמויות זה כפוף לנדרש במפרט הטכני. מחירי היחידה 
יכללו גם את הכנת התכנון המקדים, תיקי תיעוד, בדיקות קבלה, הדרכה 
 CDR ותכנון סופי PDR, וכל הדרוש למסירה מלאה. ביצוע תכנון ראשוני

למערכת הביטחון בהתאם לדרישות המפרט הטכני - כלולים במחיר 
ההקמה

11,000.00 11,000.00 1.00 יח' מתג  הכולל:24 מבואות נחושת PoE ,100/1000 בעל 4 מבואות אופטיים 
SM מסוג ,1G ואת הציוד העזר לחיבור כל סוגי הכבלים בפרויקט, 

ממירים, מתאים וכדומה.

91.5.0030

1,000.00 1,000.00 קומפלט1.00 תוכנת ניהול מרכזית מתגי התקשורת כול אינטגרציה עם המערכת 
השליטה והבקרה המרכזית לקבלת התרעות על נפילת תקשורת בתוכנת 

הביטחון.

91.5.0040

6,000.00 6,000.00 1.00 יח' מס"ד שרתים "25 בגובה 44U כולל מסילות התקנה  מחורצות לציוד 
ברוחב 25" רפפות צד. עומק המס"ד יהיה 110 ס"מ ,כולל רגליות פטריה 
קבועות או גלגלים , דלת קדמית העשויה זכ' מחוסמת כולל ידית נעילה 

ודפנות צד,דלת אחורית עם סגירה ע"י נעילה עם מפתח. הארון יכיל 
כניסה עליונה אשר תחופה בפס PVC גמיש למניעת פגיעה במערך ה 

כבלים.הארון יסופק שהוא כולל: מאוורים,פסי חשמל של6 שקעים, 
מגירות,לוחות ניתוב,כבלים מגשרים אופטי ונחושת, ממירים ומתאמים 

וכל יתר הציוד וחומרי עזר בהתאם לסוגי הכבלים ובהתאם לנדרש, ארון 
השרתים יהיה כדוגמת APC או שווה ערך. כבלים.הארון יסופק שהוא 
כולל: מאוורים,פסי חשמל של6 שקעים, מגירות,לוחות ניתוב,כבלים

91.5.0050



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202021
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
18,000.00 1,800.00 קומפלט10.00 ארון תקשורת לתליה על גבי החומה העשוי פוליקרבונט במידות משוערות

של 300X600X800 (מ"מ). הארון כולל את כלל אביזרי התליה הנדרשים 
לרבות פתחי אורור ומאוורר,טרמוסטאט, אבזרי חשמל/חצי אוטומטיים, 

תעלות פנימיות, הכל על פי המפרט הטכני.

91.5.0060

240.00 10.00 24.00 יח' כבל ניתוב מסוכך CAT-6A הכולל מחברים RJ-45/RJ-45 באורך 1.5 מ' 
בצבעים שונים שיבחרו ע"י הלקוח.

91.5.0070

420.00 קומפלט לוח ניתוב אופטי "19-6 סיבים,להתקנה בארון חיצוני כולל מתאמים נקבה 
SC/ST/LC לסיבי SM ומגש לכבלים כולל פנל עליון לשמירת רווח ומגש 

איסוף מגשרים, פס שילוט ,לוחות הניתוב יהיו סגורים ובעלי מגירה 
נשלפת.

91.5.0080

27,000.00 18.00 1,500.00 מ"א כבל אופטי SM להתקנה פנימית/חיצונית 12 סיבים בקוטר 9u במארז 
TIGHT TUBE הכבל יכיל אלמנטי חיזוק לעומס אנכי. הכבל יהיה בעל 

מעטה כפול כולל שיכבת KEVLAR בין המעטים, מחיר הכבל כולל מחבר 
אופטי-SM מסוג:SC/LC בכל קצה,מגשרים, שילוט ושרוולים מתכווצים.

91.5.0090

3,500.00 350.00 קומפלט10.00 נקודת תקשורת כולל בית שקע, שקע ,RJ45 כבל CAT7 וחלק יחסי בפנל 
מבואות בארונות התקשורת .

91.5.0100

קומפלט1.00 בדיקת כל הסיבים האופטים שנפרסו בכבילה האופטית באמת הסיב 
באמצעות מד ניחות, כולל הפקת דוח בדיקה

91.5.0110

קומפלט1.00 בדיקת כל נקודות התקשרות והגישורים בקצב של MHZ 250 לתקן 
CAT-6A באמצעות מכשיר יעודי מסוג FLUKE כולל הפקת פלט לכל 

נקודה

91.5.0120

66,740.0066,740.0066,740.0066,740.00 מערך תקשורת עבור מערכות הביטחוןמערך תקשורת עבור מערכות הביטחוןמערך תקשורת עבור מערכות הביטחוןמערך תקשורת עבור מערכות הביטחון 91.591.591.591.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

LPR /מערכת מחסומים לכניסה לחניון 91.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הסעיפים כוללים: אספקה, התקנה, חיווט, חיבור, שילוט וכל הנדרש 

להפעלה מלאה, בהתאם לדרישות המפרט הטכני, אחריות של 24 חודשים.

כל הנדרש בכתב כמויות זה כפוף לנדרש במפרט הטכני. מחירי היחידה 
יכללו גם את הכנת התכנון המקדים, תיקי תיעוד, בדיקות קבלה, הדרכה 
 CDR ותכנון סופי PDR, וכל הדרוש למסירה מלאה. ביצוע תכנון ראשוני

למערכת הביטחון בהתאם לדרישות המפרט הטכני - כלולים במחיר 
ההקמה

17,900.00 8,950.00 2.00 יח' מחסום זרוע כמפורט במפרט הטכני כולל עמוד הגנה לפני המחסום. 
הסעיף כולל כבילת חשמל ותקשורת מארון פיקוד קרוב

91.6.0030

2,600.00 1,300.00 2.00 יח' גלאי כביש לרבות חריצת כביש. הסעיף כולל כבל פיקוד מארון פיקוד 
קרוב

91.6.0040

3,300.00 3,300.00 1.00 יח' פנל לחצנים בעמדת בודק הכולל: לחצני פתיחה וסגירה של כל נתיב 
בנפרד,נתיב לכיוון חניית עובדים, לחצן פתיחת חרום, מפתח, עוקף 

אינטרלוק, נוריות חיווי מצב מחסומים ולחצן בדיקת נוריות.

91.6.0050

6,600.00 550.00 12.00 יח' פסי האטה לרוחב נתיב של עד 6.0 מ' באורך של 90 ס"מ, בהתאם 
לדרישות המפרט הטכני

91.6.0060

34,000.00 17,000.00 קומפלט2.00 מצלמת LPR כולל מארז\מיגון, חיווט החלק היחסי בבקר וממשקי 
IP תקושורת

91.6.0070



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202022

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
16,000.00 16,000.00 קומפלט1.00 מערכת לניהול LPR הכולל: חומרה,תוכנה לניהול אחוד של משתמשים. 91.6.0080

2,600.00 650.00 קומפלט4.00 עמוד הגנה ממתכת + צבע אדום\צהוב, לפני יחידת /LPRבודקה שומר. 91.6.0090

9,700.00 4,850.00 2.00 יח' עמוד נגיפה בקוטר של 8 צול כולל אספקה,התקנה, ביטון וכל הנדרש 
להעמדתו להגנת מבנה השומר

91.6.0100

2,200.00 2,200.00 קומפלט1.00 ארון להתקנת בקרים עבור בקרת חניה מפיברגלס משורין 60\80 ס"מ, 
עומק 30 ס"מ, כולל מפתח נעילה "רב בריח", צילינדר מאסטר אחיד לכל 

הארונות.

91.6.0110

קומפלט1.00  / UPS / SWITCH / ציוד אקטיבי ופסיבי לארון התקשורת ( פנל שערות
מגשרי RJ45 / מגשרים אופטיים / מדפים / שקעים )

91.6.0120

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 תשתיות צנרת וחיווט כנדרש במערכת, מחברים\קונקטורים, התקנה, 
הפעלה, הנדסה ואינטגרציה למערכת LPR ובקרת חניון.

91.6.0130

99,900.0099,900.0099,900.0099,900.00 LPR /מערכת מחסומים לכניסה לחניוןLPR /מערכת מחסומים לכניסה לחניוןLPR /מערכת מחסומים לכניסה לחניוןLPR /מערכת מחסומים לכניסה לחניון 91.691.691.691.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אזרחיות ושונות 91.7 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
כל הסעיפים כוללים: אספקה, התקנה, חיווט, חיבור, שילוט וכל הנדרש 

להפעלה מלאה, בהתאם לדרישות המפרט הטכני, אחריות של 24 חודשים.

כל הנדרש בכתב כמויות זה כפוף לנדרש במפרט הטכני. מחירי היחידה 
יכללו גם את הכנת התכנון המקדים, תיקי תיעוד, בדיקות קבלה, הדרכה 
 CDR ותכנון סופי PDR, וכל הדרוש למסירה מלאה. ביצוע תכנון ראשוני

למערכת הביטחון בהתאם לדרישות המפרט הטכני - כלולים במחיר 
ההקמה

310,000.00 310.00 1,000.00 מ"א גדר רשת  מרותכת, המשולבת תלתלית, בגובה 2.50 מ' . מחיר מטר גדר 
כולל את כל הנדרש לשם אספקתה והתקנתה באופן מושלם ובכפוף 

למפורט במפרט הטכני.

91.7.0030

60,000.00 20,000.00 קומפלט3.00 שער דו כנפי ברוחב של כ- 6 מ' כל אחד בהתאם לתוכניות יועץ הביטחון 
ודרישות המפרט הטכני

91.7.0040

255,000.00 170.00 1,500.00 מ"א מערכת זעזועים על רשת מרותכת(על גבי גדר חדשה וגדר קיימת) כולל 
גלאים, יחידות בקרה/תקשורת, כבלי תקשורת ומתח,ארון ריכוז בקרים 

וכל הנדרש להפעלה מלאה . מחיר מטר גדר כולל את כול הנדרש 
להפעלתה, כמפורט בסעיף ובמפרטים הטכניים. הסעיף כולל הנדסה 

ואינטגרציה במערכת הסקדה המרכזית של מרכז ניהול תנועה בירושלים 
לאפשר קבלת התראות ממערכת הזעזועים במערכת הסקדה במנת"י קבלת

התראות ממערכת הזעזועים במערכת הסקדה במנת"י קבלת התראות 
ממערכת הזעזועים במערכת הסקדה במנת"י קבלת התראות ממערכת 

הזעזועים במערכת הסקדה במנת"י

91.7.0050

5,400.00 1,800.00 קומפלט3.00 מכשור שער רכב דו כנפי בגלאי זעזועים על רשת מרותכת כולל כבלי 
תקשורת ומתח וכו'

91.7.0060

25,000.00 12,500.00 2.00 יח' מערכת גלאי א.א. אקטיביים כולל 2 עמודי גלאים בגובה 200 ס"מ ו- 3 
חוליות גלאים כולל כבלי תקשורת ומתח

91.7.0070
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תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,750.00 350.00 5.00 יח' גלאי מגנטי H.S/H.D לשערי רכב, פשפשים וסבכות ממוכשרות 91.7.0080

1,050.00 350.00 3.00 יח' מנעול תלייה ביטחוני לשער רכב(חירום) כולל מפתחות מסטר 91.7.0090

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 מחשב הפעלה כולל חומרה (צג ",22 מקלדת, עכבר וכו') ותוכנה (מערכת 
הפעלה, תוכנת שו"ב וכו')

91.7.0100

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 מחשב "גיבוי חם" כולל חומרה (צג ",22 מקלדת, עכבר וכו') ותוכנות 
(מערכת הפעלה, תוכנת שו"ב וכו')

91.7.0110

1,200.00 12.00 100.00 מ"א כבל תקשורת ומתח מארון התקשורת הקרוב מבנה השומר כולל השחלה 
בתשתית תת-קרקעית וכול הנדרש להתקנתו.

91.7.0120

600.00 12.00 50.00 מ"א כבל חשמל תיקני להתקנה חיצונית 3 גידים *6 מ"מ מארון 
התקשורת/בקרים הקרוב למבנה השומר.מחיר הכבל כולל אספקה והתקנה

בתשתית קיימת וכל הנדרש להתקנתו.

91.7.0130

2,500.00 2,500.00 1.00 ק"מ סט ממיר אופטי S.M למחשב גיבוי חם משדר/מקלט במוקד ובפיקוד 
מרוחק

91.7.0140

750.00 150.00 5.00 יח' מעבר חיות 91.7.0150

8,500.00 8,500.00 1.00 יח' אספקה והתקנת עמוד למצלמה בקוטר 6-8 צול ובגובה של 8 מטר,כולל 
עיגון וביטון כנדרש במפרט הטכני. המחיר כולל אספקה,התקנה,אמצעים 
לעבודה בגובה ואישור בכתב של קונסטרוקטור, כמפורט במפרט הטכני.

91.7.0160

400.00 40.00 10.00 מ"א תשתית תעלת פח 40*60  להעברת כבלי תקשורת   על גבי הגדר וביצוע 
חיבור לארונות תקשורת.

91.7.0170

240.00 12.00 20.00 מ"א תעלת פלסטיק להתקנת כבלי תקשורת ומתח 91.7.0180

12,500.00 12,500.00 קומפלט1.00 אינטגרציה, ,Set Up כיוון ,Presets אימות קטעים וכו' של מערכת גדר 
התרעה, שערי רכב, פשפשים, סבכות ממוכשרות ומערכת א.א אקטיבית 

של מחשב שו"ב ומחשב "גיבוי חם"

91.7.0190

קומפלט1.00 חיבור, אינטגרציה, ,Set Up כיוון ,Presets אימות קטעים וכו' של 
מצלמות שסופקו ע"י אחרים למערכות שו"ב קימת במרכז ניהול תנועה 
(מנת"י), מחשב גיבוי "חם" כולל חומרה, תוכנה, ש"ע, תיאום, סיוע וכו'

91.7.0200

קומפלט1.00 אינטגרציה בין מערכת גדר התרעה למערכת הטמ"ס והשו'ב  כולל 
חומרה, תוכנה, ש"ע, תיאום, סיוע וכו'

91.7.0210

1,500.00 300.00 5.00 ש"ע שעת רג'י 91.7.0220

קומפלט1.00 תיעוד טכני והדרכה 91.7.0230

696,390.00696,390.00696,390.00696,390.00 עבודות אזרחיות ושונותעבודות אזרחיות ושונותעבודות אזרחיות ושונותעבודות אזרחיות ושונות 91.791.791.791.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:
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תת כתב: פיתוח השטח

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

1,105,780.001,105,780.001,105,780.001,105,780.00 בטחוןבטחוןבטחוןבטחון 91919191 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

13,711,739.6013,711,739.6013,711,739.6013,711,739.60 פיתוח השטחפיתוח השטחפיתוח השטחפיתוח השטח 1111 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202025

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: תשתיות לתחנת דלק

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
דרגת חשיפה 5 של בטונים בפרויקט

11,000.00 55.00 200.00 מ"ר מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ 2.1.0020

390,000.00 300.00 1,300.00 מ"ר רצפת בטון ב- 30 בעובי 20 ס"מ מעל מצעים מהודקים כולל החלקת 
הליקופטר

2.1.0030

103,700.00 1,220.00 85.00 מ"ק קורות יסוד בחתך ,50/70 40/70 ס"מ וראשי כלונסאות, מבטון ב-30. 2.1.0040

30,000.00 25.00 1,200.00 מ"ר יריעות HDPE מתחת למרצפי בטון 2.1.0050

146,700.00 4,890.00 30.00 טון מוטות פלדה מצולעים ועגולים בכל הקטרים והאורכים. 2.1.0060

78,000.00 65.00 1,200.00 מ"ר תוסף למחיר הרצפה עבור שכבה חסינת שחיקה בשיטת הפיזור וההחדרה, 
מאגרגט קורודור 0/4  או שווה ערך, בכמות של 4 ק"ג למ"ר + 2 ק"ג צמנט
פורטלנד ,250 ובתוספת פיגמנט אדום של חברת באייר, מוחדר אל תוך פני

שכבת הרצפה הטריה באמצעות הליקופטר. המחיר כולל ציוד נדרש 
לביצוע העבודה.

2.1.0070

14,640.00 1,220.00 12.00 מ"ק קורות יסוד בחתך 20/50 ס"מ בתוך משטחי בטון, מבטון ב-30 2.1.0080

774,040.00774,040.00774,040.00774,040.00 עבודות בטון יצוקעבודות בטון יצוקעבודות בטון יצוקעבודות בטון יצוק 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

774,040.00774,040.00774,040.00774,040.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכת הדלק 39 פרק:

עבודות תשתית 39.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
66,000.00 110.00 600.00 מ"ק חפירת תעלות לצנרת דלק,בשטח התחנה רוחב החפירות מ-80 ס"מ עד 120

ס"מ בערך ובעומק עד 150 ס"מ בשטח.יישור והידוק תחתית החפירה 
לצנרת ע"י מעברי מכבש,פזור חול בעובי 10 ס"מ בתחתית החפירה,מילוי 

חול בעובי 20 ס"מ מעל צינור שיבוצע ב-2 שלבים (הראשון עד מחצית 
קוטר הצינור) והידוקו ע"י הרטבה,מילוי גרנולרי מהודק (לפני המצעים) 

כולל כיסוי בחזרה לאחר הנחת הצנורות ובדיקות לחץ וסילוק העודף 
מהשטח. חפירת תעלות לאחר שכל השטח מולא במצעים והודק ועבר 

בדיקת הידוק של מעבדה הכל לפיתוח הקרקע של האתר והמלצות יועץ 
בקרקע .פי המצעים) כולל כיסוי בחזרה לאחר הנחת הצנורות ובדיקות 

לחץ וסילוק העודף מהשטח. חפירת תעלות לאחר שכל השטח מולא

39.1.0010

40,000.00 125.00 320.00 מ"ר אספקה, הנחה וריתוך ירועיות HDPE עמידות בדלקים בעובי 2.0 מ"מ 
בתחתית תעלות הצנרת ושוחת מנפקות הדלק ותוספת שוליים 50 ס"מ 

בתחתית התעלה, כולל בדיקה ואישור אטימות של היריעות

39.1.0020

15,000.00 1,250.00 12.00 מ"ר ביסס בטון מזויין לצורך הנחת מיכל מאוריאה 39.1.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202026

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: תשתיות לתחנת דלק

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
22,400.00 640.00 35.00 מ"א אספקה והתקנה של צינורות בעלי דופן כפולה "3 , עם אביזרים כפולי 

דופן המאושרים ע"י המשרד לאיכות הסביבה,באישור המתכנן,עם כל 
האביזרים הדרושים קווי הדלק בשטח התחנה,כולל ביצוע בדיקת לחץ 

לצנרת בהתאם למפרט המיוחד,כל החומרים ואמצעי השינוע ועל חשבון 
הקבלן.

39.1.0040

93,500.00 550.00 170.00 מ"א כנ"ל אבל בקוטר "2 39.1.0050

3,960.00 165.00 24.00 מ"א אספקה והתקנה של צינורות מגולוונים  "1/2 1 דרג ב',לפי תקן ישראלי 
103 לעלייה למרכזי הדיספנסרים

39.1.0060

34,200.00 180.00 190.00 מ"א צנרת HDPE עד קוטר "2 39.1.0070

88,200.00 4,200.00 קומפלט21.00 אספקה והתקנת שוחת 5 גאלון וכל האביזרים הנילווים וציוד הפיבר 
הדרוש להתקנה מושלמת לרבות בדיקת לחץ בגמר ההתקנה וליווי 

המעבדה בבדיקה לפני היציקה

39.1.0080

4,680.00 520.00 9.00 יח' שסתום אל חזור "1/2 1 39.1.0090

3,600.00 400.00 9.00 יח' כנ"ל אך "1 39.1.0100

1,170.00 390.00 3.00 יח' ברז כדורי בקוטר בקוטר "2 39.1.0110

2,430.00 270.00 9.00 יח' ברז כדורי בקוטר בקוטר "1/2 1 39.1.0120

2,520.00 210.00 12.00 יח' כנ"ל אך בקוטר "1 39.1.0130

377,660.00377,660.00377,660.00377,660.00 עבודות תשתיתעבודות תשתיתעבודות תשתיתעבודות תשתית 39.139.139.139.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

377,660.00377,660.00377,660.00377,660.00 מערכת הדלקמערכת הדלקמערכת הדלקמערכת הדלק 39393939 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות ביוב 57 פרק:

אספקת הובלת והרכבת מפריד שומן 57.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר כולל אספקת והובלת מפריד שומן - דלק לאתר העבודה .המחיר 

כולל את כל עבודות וההכנה והחפירות ופינוי עודפי החפירה  לצורך 
התקנת המפריד וקבלת אישור שירות השדה של החברה עבור ההתקנה. 

המחיר כולל מילוי חומר CLSM מסביב למפריד ובטון רזה מתחת לתחתית
.

20,000.00 10,000.00 2.00 יח' מפריד שומן - דלק 1500 ליטר תוצרת חופית 57.5.0020

22,000.00 22,000.00 1.00 יח' מפריד שומן - דלק 2900 ליטר תוצרת חופית 57.5.0030



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202027

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: תשתיות לתחנת דלק

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

42,000.0042,000.0042,000.0042,000.00 אספקת הובלת והרכבת מפריד שומןאספקת הובלת והרכבת מפריד שומןאספקת הובלת והרכבת מפריד שומןאספקת הובלת והרכבת מפריד שומן 57.557.557.557.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

42,000.0042,000.0042,000.0042,000.00 עבודות ביובעבודות ביובעבודות ביובעבודות ביוב 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

1,193,700.001,193,700.001,193,700.001,193,700.00 תשתיות לתחנת דלקתשתיות לתחנת דלקתשתיות לתחנת דלקתשתיות לתחנת דלק 2222 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202028

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: תשתיות לנקודת מילוי ליד מיכלים תת קרקעיים

עבודות עפר 1 פרק:

עבודות עפר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
7,750.00 31.00 250.00 מ"ק חפירה/ חציבה לרבות העמסה, הובלה ופיזור באתר העבודה 1.1.0010

6,300.00 90.00 70.00 מ"ק מילוי  מצע סוג א' בתחתית רצפת בטון כולל הידוק בשכבות של 20 ס"מ  
והרטבה, מהודק ל  - 100%  מודיפייד א.א.ש.ה.ו.

1.1.0020

13,500.00 75.00 180.00 מ"ק מילוי מובא נברר. המחיר כולל הידוק בשכבות של 20 ס"מ  והרטבה. לפי 
הנחיה של מתכנן או מהנדס ביסוס.

1.1.0030

27,550.0027,550.0027,550.0027,550.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

27,550.0027,550.0027,550.0027,550.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2 פרק:

עבודות בטון יצוק באתר 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
דרגת חשיפה 5 של בטונים בפרויקט

1,000.00 50.00 20.00 מ"ר מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ 2.1.0020

42,000.00 300.00 140.00 מ"ר רצפת בטון ב- 30 בעובי 20 ס"מ מעל מצעים מהודקים  כולל החלקת 
הליקופטר .

2.1.0030

29,280.00 1,220.00 24.00 מ"ק קורות יסוד 50/70 ס"מ, 40/70 ס"מ, ראשי כלונסאות, מבטון ב-30. 2.1.0040

3,500.00 25.00 140.00 מ"ר יריעות HDPE מתחת למרצפי בטון 2.1.0050

32,763.00 4,890.00 6.70 טון מוטות פלדה מצולעים ועגולים בכל הקטרים ואורכים. 2.1.0060

7,320.00 1,220.00 6.00 מ"ק קורות יסוד בחתך 20/50 ס"מ בתוך משטחי בטון, מבטון ב-30. 2.1.0070

9,100.00 65.00 140.00 מ"ר תוסף למחיר הרצפה עבור שכבה חסינת שחיקה בשיטת הפיזור וההחדרה, 
מאגרגט קורודור  0/4  או שווה ערך, בכמות של 4 ק"ג למ"ר + 2 ק"ג 

צמנט פורטלנד ,250 ובתוספת פיגמנט אדום של חברת באייר, מוחדר אל 
תוך פני שכבת הרצפה הטריה באמצעות הליקופטר. המחיר כולל ציוד 

נדרש לביצוע העבודה.

2.1.0080

124,963.00124,963.00124,963.00124,963.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

124,963.00124,963.00124,963.00124,963.00 עבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתרעבודות בטון יצוק באתר 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכת הדלק 39 פרק:

עבודות תשתית 39.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202029

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: תשתיות לנקודת מילוי ליד מיכלים תת קרקעיים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
37,500.00 75.00 500.00 מ"ק חפירה או חציבה של בור למיכלים ומתקנים לעומק עד 5 מ' כולל העברת 

החומר החפור לסלוק למקום שפך מאושר מחוץ לתחנה. המדידה לפי 
חפירה נטו בתוספת 0.5 מ' מכל צד של המיכלים

39.1.0010

37,500.0037,500.0037,500.0037,500.00 עבודות תשתיתעבודות תשתיתעבודות תשתיתעבודות תשתית 39.139.139.139.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

37,500.0037,500.0037,500.0037,500.00 מערכת הדלקמערכת הדלקמערכת הדלקמערכת הדלק 39393939 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

190,013.00190,013.00190,013.00190,013.00 תשתיות לנקודת מילוי ליד מיכלים תת קרקעייםתשתיות לנקודת מילוי ליד מיכלים תת קרקעייםתשתיות לנקודת מילוי ליד מיכלים תת קרקעייםתשתיות לנקודת מילוי ליד מיכלים תת קרקעיים 3333 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202030

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: מבנים יבילים

עבודות עפר 1 פרק:

עבודות עפר 1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
עובי מילוי מהודק ייקבע סופית על ידי מהנדס ביסוס

2,232.00 31.00 72.00 מ"ק חפירה/ חציבה לרבות העמסה, הובלה ופיזור באתר העבודה 1.1.0020

6,480.00 90.00 72.00 מ"ק מילוי מצע סוג א' בתחתית רצפת בטון כולל הידוק בשכבות של 20 ס"מ  
והרטבה, מהודק ל- 100% מודיפייד א.א.ש.ה.ו.

1.1.0030

75.00 מ"ק מילוי מובא נברר. המחיר כולל הידוק בשכבות של 20 ס"מ  והרטבה. לפי 
הנחיה של מתכנן או מהנדס ביסוס.

1.1.0040

8,712.008,712.008,712.008,712.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1.11.11.11.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

8,712.008,712.008,712.008,712.00 עבודות עפרעבודות עפרעבודות עפרעבודות עפר 1111 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

ביסוס מבנים יבילים 2 פרק:

ביסוס מבנים יבילים 2.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
דרגת חשיפה 5 של בטונים בפרויקט

60,000.00 300.00 200.00 מ"ר רצפת בטון ב- 30 בעובי 20 ס"מ מעל מצעים מהודקים כולל החלקת 
הליקופטר באזור השטיפה. לפי גיליון ק-5.

2.1.0020

24,400.00 1,220.00 20.00 מ"ק קורות יסוד בחתך 20/50 ס"מ בתוך משטחי בטון, מבטון ב-.30 לפי גיליון 
ק-5.

2.1.0030

5,000.00 25.00 200.00 מ"ר יריעות HDPE מתחת למרצפי בטון 2.1.0040

41,565.00 4,890.00 8.50 טון מוטות פלדה מצולעים ועגולים בכל הקטרים והאורכים. 2.1.0050

65.00 מ"ר תוסף למחיר הרצפה עבור שכבה חסינת שחיקה בשיטת הפיזור וההחדרה, 
מאגרגט קורודור  0/4  או שווה ערך, בכמות של 4 ק"ג למ"ר + 2 ק"ג 

צמנט פורטלנד ,250 ובתוספת פיגמנט אדום של חברת באייר, מוחדר אל 
תוך פני שכבת הרצפה הטריה באמצעות הליקופטר. המחיר כולל ציוד 

נדרש לביצוע העבודה. באזור תחנת השטיפה

2.1.0060

130,965.00130,965.00130,965.00130,965.00 ביסוס מבנים יביליםביסוס מבנים יביליםביסוס מבנים יביליםביסוס מבנים יבילים 2.12.12.12.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

130,965.00130,965.00130,965.00130,965.00 ביסוס מבנים יביליםביסוס מבנים יביליםביסוס מבנים יביליםביסוס מבנים יבילים 2222 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מתקני חשמל ובקרה 8 פרק:

מתקני חשמל 8.5 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף



מוריה-חברה לפיתוח ירושלים בע"מ עמוד: 29/12/202031

כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: מבנים יבילים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
28,800.00 3,600.00 8.00 מ"ר מבנה  של לוח למתח נמוך, בנוי מארון פח עם דלתות,זרם נומינלי עד 250 

אמפר, ז"ק 25 ק"א עשוי וצבוע. הלוח בגובה עד 2.2 מטר כולל: פסי 
צבירה, חיווט, תעלות כבלים ומהדקים, כולל הובלה, התקנה וחיזוקים 

לרצפת בטון ו/או לקיר. - מחיר למ"ר חזית.

8.5.0010

3,010.00 3,010.00 קומפלט1.00 מאמ"ת תלת קוטבי לזרם נומינלי 3X250 אמפר עם הגנות תרמיות 
ומגנטיות מתכווננות, כולל סליל הפסקה, מנוע הפעלה ומגעי עזר לז"ק 25

ק"א.

8.5.0020

2,602.00 1,301.00 קומפלט2.00 מאמ"ת תלת קוטבי לזרם נומינלי 3X100 אמפר עם הגנות תרמיות 
ומגנטיות מתכווננות, כולל סליל הפסקה ומגעי עזר לז"ק 25 ק"א.

8.5.0030

8,808.00 1,101.00 קומפלט8.00 מאמ"ת תלת קוטבי לזרם נומינלי 40X3 אמפר עם הגנות תרמיות ומגנטיות
מתכווננות, כולל סליל הפסקה ומגעי עזר לז"ק 25 ק"א.

8.5.0040

820.00 410.00 2.00 יח' תוספת למחיר  מאמ"ת "יצוק" או מא"ז מכל גודל שהוא עבור סליל 
הפסקה.

8.5.0050

720.00 180.00 4.00 יח' תוספת למחיר מפסק או מאמ"ת "יצוק" מכל גודל שהוא עבור בלוק של 
זוג מגעי עזר.

8.5.0060

5,800.00 5,800.00 1.00 יח' מערכת החלפה אוטומטית הכוללת שני מאמאתים ייצוקים 100X3 אמפר , 
כושר ניתוק KA 25 מותקנים על פלטה מקורית, לרבות חיגור מכני וחשמלי

ומגעי עזר )לא כולל בקרהחלפה

8.5.0070

230.00 230.00 קומפלט1.00 נקודת הפסקת חירום  עם עד 4 קומות. 8.5.0080

735.00 49.00 15.00 יח' מא"ז "C" חד קוטבי  מגושר או לא מגושר לזרם נומינלי עד 20A לז"ק עד 
15 ק"א.

8.5.0090

440.00 220.00 2.00 נקודה נקודת הזנת חשמל חד פאזי בצינור ובכבל 3X2.5 ממ"ר, אביזר גמר ב"ת 
חד פאזי 3X16  אמפר מדגם סייקון כחול.

8.5.0100

1,560.00 120.00 13.00 יח' מא"ז "C" תלת קוטבי עד 3X40A עם הגנה תרמית ומגנטית קבועה עד 10 
ק"א.

8.5.0110

210.00 70.00 3.00 יח' מגע עזר למא"ז בכל גודל 8.5.0120

2,550.00 850.00 3.00 יח' מגען תלת קוטבי AC-3 לזרם נומינלי עד 3X25 אמפר עם סליל הפעלה 
,230V כולל שני מגעי עזר.

8.5.0130

1,400.00 700.00 2.00 יח' מגען תלת קוטבי לקבלים ,10KVAR עם סליל הפעלה ,230V כולל שני 
מגעי עזר ונגדי ריסון.

8.5.0140

850.00 850.00 1.00 יח' מגען תלת קוטבי לקבלים ,15KVAR עם סליל הפעלה ,230V כולל שני 
מגעי עזר ונגדי ריסון.

8.5.0150

5,000.00 5,000.00 קומפלט1.00 מגן 4POLED 374 900 ברק ומתחי יתר דגם DEHN-GUARD 4 קטבי מק"ט
900520 מתוצרת DEHN או שווה איכות מאושר.

8.5.0160

780.00 130.00 6.00 יח' ממסר חוסר מתח תלת קוטבי 8.5.0170
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כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: מבנים יבילים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
420.00 70.00 6.00 יח' ממסר פקוד נשלף מתוצרת איזומי עם 4 מגעים מחליפים וסליל ל- 24V או 

AC ,230V או ,DC לרבות LED וידית הפעלה.
8.5.0180

140.00 70.00 2.00 יח' מפסק פקוד בורר 4 מצבים 0-1-2-3 דמוי "פקט" (10A) מתוצרת מולר או 
שווה איכות מאושר.

8.5.0190

2,200.00 2,200.00 קומפלט1.00 רב מודד מדגם ,SATEC PM130EH כולל יציאה טורית למחשב בקו 
תקשורת, מחבר ומוליך BUS עד טרמינלים, כולל אביזר קצה בפס 

מהדקים, כולל תוכנה.

8.5.0200

5,000.00 2,500.00 2.00 יח' בקר טמפ' דיגיטלי במידות  48X78X48 מ"מ הכולל יציאה 4-20mA וכניסה
מגשש טמפ' ,PT-100 להתקנה בתוך קופסה במסדרון טכני (קופסה נמדדת 

בנפרד).

8.5.0210

1,790.00 1,790.00 1.00 יח' בקר כופל הספק ל- 12 דרגות מתוצרת SOLCON או CIRCUITOR או 
שווה איכות מאושר

8.5.0220

280.00 70.00 4.00 יח' בורר 3 מצבים 1-0-2 קומה אחת לזרם נומינלי עד 10 אמפר 8.5.0230

230.00 115.00 2.00 יח' לחצן חרום בקופסה פלסטית אדומה עם חזית שבירה מתוצרת "טלמכניק" 
או "צרברוס" או שווה איכות מאושר + שלט לרבות הכבל 2.5X5 ממ"ר 

.N2XY

8.5.0240

190.00 95.00 2.00 יח' לחצן פטריה ננעל עם שחרור בחצי סיבוב עם הגנה נגד לחיצה מקרית 8.5.0250

190.00 95.00 2.00 יח' לחצן קפיצי מואר לזרם נומינלי עד 10 אמפר 8.5.0260

1,120.00 70.00 16.00 יח' קופסת הסתעפות עשויה פלסטיק דגם "גוויס" או שווה איכות מאושר, 
במידות 10X10 ס"מ כולל מהדקים, מכסה עם ברגים

8.5.0270

990.00 330.00 3.00 יח' 30mA ,TYPE A ,4X40A  ממסר פחת ארבע קוטבי 8.5.0280

320.00 320.00 1.00 יח' יחידת הגנה תלת פאזית למעגלי פיקוד ומנועים מסוג מגביל זרם קצר 
.100KA 3 ז"קX6.3, הניתנת לכיול כולל הגנות טרמיות ומגנטיות

8.5.0290

540.00 270.00 2.00 יח' 30mA ,TYPE A ,2X25A ממסר פחת דו קוטבי 8.5.0300

620.00 310.00 2.00 יח' קבל תלת קוטבי 10 קוא"ר עם נגדי פריקה 8.5.0310

470.00 470.00 1.00 יח' קבל תלת קוטבי 15 קוא"ר עם נגדי פריקה 8.5.0320

3.00 יח' פקט מחליף 1-0-2 עם קומה אחת להתקנה בחזית הלוח לזרם נומינלי עד 
10 אמפר

8.5.0330

1,300.00 130.00 10.00 נקודה נקודות מאור עם צנרת ומוליכים או כבלים בחתך 1.5-3/4/5מ"ר צינור, 
מפסק זרם ו/או מפסק דו קוטבי, כולל קופסה ומסגרת במעגל חד פאזי או 

תלת פאזי

8.5.0340
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כתב כמויות למכרז מספר 98/2020
mחניון אוטובוסים עטרות

תת כתב: מבנים יבילים

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,400.00 140.00 10.00 נקודה נקודת ב"ת 16 אמפר עם מוליכים או כבלים בחתך 2.5 ממ"ר במעגל חד 

פאזי, צינור עם אביזר גמר תלת פיני (עם הארקה), כולל קופסה ומסגרת
8.5.0350

100.00 50.00 2.00 נקודה תוספת מחיר לנקודה בסעיף 08.05.2230 עבור מסגרת מוגנת מים 8.5.0360

460.00 230.00 2.00 יח' נקודת ב"ת בריטי עם הארקה למזגן חד פאזי 20 אמפר, מוליך 4 ממ"ר, 
בצינור בקוטר 25 מ"מ עם אביזר תקן בריטי כולל קופסה ומסגרת

8.5.0370

180.00 180.00 קומפלט1.00 נקודת הפסקת חירום  ל- 1 קומה להדממת גנרטור. 8.5.0380

600.00 600.00 קומפלט1.00 נקודת לחצן הפסקת חרום (לחצן כבאים), כולל לחצן הפסקת חרום עם 4 
קומות של מגעים ,NO-NC עם זכוכית לשבירה מתוצרת "טלמכניק" 

תחה"ט עם מפתח נעילה כולל כבלים N2XY 1.5*3 ממ"ר מושחלים בתוך 
צנרת בקוטר 20 ממ"מ מהנקודה עד ללוחות הרלוונטים (אל מפסק ראשי, 

צרכני מסחר, מפסק גנרטור בלוח סופר חיוני, הדממת ,UPS ניתוק מצ 
ברים בשו"ב). ברים בשו"ב). ברים בשו"ב). ברים בשו"ב).

8.5.0390

840.00 420.00 2.00 נקודה נקודת הזנת חשמל תלת פאזי בצינור ובכבל 5X10 ממ"ר, אביזר גמר ב"ת 
תלת פאזי 5X32  אמפר מדגם סייקון אדום.

8.5.0400

220.00 110.00 2.00 נקודה נקודת מוצא למערכות כריזה/טמ"ס/גילוי פריצה ואביזריהם בהתקנה 
עה"ט, תחה"ט כולל צינור קוטר 25 מ"מ "חסין אש" נטול הלוגן עם חוט 
משיכה תחה"ט מהנקודה ועד לריכוז המערכת. כולל קופסה בקוטר 55 

מ"מ ועומק 80 מ"מ במוצא.

8.5.0410

83,915.0083,915.0083,915.0083,915.00 מתקני חשמלמתקני חשמלמתקני חשמלמתקני חשמל 8.58.58.58.5 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

נקודות 8.90 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,470.00 210.00 7.00 יח' נקודת הזנה תלת פאזית הכוללת כבל עד חתך 5X4 ממ"ר בצינור בקוטר 

עד 25 מ"מ, כולל מפסק זרם "פקט" בתיבה מוגנת מים ליד יח' מ.א./ מפוח
8.90.0010

900.00 90.00 10.00 נקודה נקודת הכנה מנ"מ לגילוי עשן, מע' אינטרלוק, בקרת כניסה ונק' הפעלה, 
כולל שרוול בקוטר 23 מ"מ חסין אש המותקן תחה"ט מהיחידה לרכזת 

(המחיר כולל קופסה כנדרש), כולל חוט משיכה להשחלה של כבלי הזנת 
חשמל ותקשורת כנידרש וכולל צינור בקוטר 16 מ"מ משולב בפרופיל עד 

ללשונית חשמלית. גמר בקופסה 55# מ"מ תחה"ט.

8.90.0020

2,370.002,370.002,370.002,370.00 נקודותנקודותנקודותנקודות 8.908.908.908.90 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

אביזרים 8.91 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2,400.00 1,200.00 קומפלט2.00 קופסה לשקעי חשמל ותקשורת  (עמדת עבודה) להתקנה בקיר גבס, 

תחה"ט ו/או בריהוט ו/או בתעלה כולל כל אביזרי העזר הדרושים. דגם 
M-460/450 או C-400 של "CIMA" המשווק ע"י "מדע" או "D18" של 
"ע.ד.א. פלסט". המחיר כולל מתאמים ואביזרי קצה - 3 זוגות שקעים 

.RJ45 16 ומתאם ל-4 שקעי תקשורתA ישראלים ח"פ

8.91.0010

720.00 720.00 1.00 יח' B556 ISO8 ממסר התראה 8.91.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

3,120.003,120.003,120.003,120.00 אביזריםאביזריםאביזריםאביזרים 8.918.918.918.91 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

89,405.0089,405.0089,405.0089,405.00 מתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרהמתקני חשמל ובקרה 8888 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מבנים יבילים 21 פרק:

מבנים יבילים 21.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
178,000.00 178,000.00 קומפלט1.00 מבנה נהגים על פי תכנון במידות כ- 960/620/255 ס"מ 21.1.0010

137,000.00 קומפלט מבנה מתדלקים על פי תכנון במידות כ- 960/450/255 ס"מ 21.1.0020

65,000.00 65,000.00 קומפלט1.00 ביתן שומר על פי תכנון במידות כ- 500/250/255 ס"מ 21.1.0030

93,600.00 93,600.00 קומפלט1.00 מבנה חשמל ותקשורת על פי תכנון במידות כ- 600/300/255 ס"מ 21.1.0040

148,000.00 148,000.00 קומפלט1.00 מרחב מוגן מוסדי טרומי יביל. המבנה מורכב משני חלקים מרחב מוגן 
מוסדי (ממ"מ) ומבואה: הממ"מ במידות חוץ 3.8/4.15 מ', בגובה 3.5 מ', 

מידות פנים 3.0/3.35 מ' ושטח פנים נטו 10 מ"ר. המבואה במידות חוץ 
3.8/1.6 מ', בגובה 3.5 מ'. המחיר כולל הובלה. המבנה עשוי:מבטון מזויין 

טרום ב-40 לפי דרישות ת"י ,118 רצפת בטון בעו בי 20 ס"מ, קירות חוץ 
וקיר מצד המבואה של המבנה בעובי 40 ס"מ, תקרות בעובי 30 ס"מ, 

קירות חיצונים של מבואה בעובי 30 ס"מ. איטום הגג עשוי מציפוי על 
בסיס אמולסיה אקרילית מסוג "פוליגג". שיפוע הגג של ,1.5% לרבות 

קולט מי גשם וצינור ניקוז קוטר ".4 גמר קירות חוץ ופנים - צבע אקרילי. 
ריצוף באריחי קרמיקה במידות 3

21.1.0050

(המשך) חלון אלומיניום במידות 100/100 ס"מ אטום לגזים. מערכות: 
מערכת סינון ואוורור לפי ת"י 4570 דגם "FAH 480/180", מיועדת ל-30 

נפשות. שלושה צינורות אוורור מפלדה בקוטר "8 עם אוגן סגירה. לוח 
חשמל ראשי על פי הנחיות פיקוד העורף, 4 שקעים לחשמל כח 16 אמפר, 
שקע טלפון, שקע טלוויזיה, 2 נקודות לתאורת חירום, לרב ות חיבור לנק' 
חשמל צמוד למבנה.המבנה תוצרת חב' "ולפמן תעשיות בע"מ" מאושר ע"י

פיקוד העורף. עבודות חפירה ובטון לביסוס המבנה ו/או עב' הכשרת 
תשתית במידה ונדרש, ימדדו בנפרד ות חיבור לנק' חשמל צמוד 

למבנה.המבנה תוצרת חב' "ולפמן תעשיות בע"מ" מאושר ע"י פיקוד 
העורף. עבודות חפירה ובטון לביסוס המבנה ו/או עב' הכ

484,600.00484,600.00484,600.00484,600.00 מבנים יביליםמבנים יביליםמבנים יביליםמבנים יבילים 21.121.121.121.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

484,600.00484,600.00484,600.00484,600.00 מבנים יביליםמבנים יביליםמבנים יביליםמבנים יבילים 21212121 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

מערכות גילוי וכיבוי אש 34 פרק:

מערכות גילוי אש ועשן 34.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
10,000.00 5,000.00 קומפלט2.00 מערכת כיבוי אש בעזרת גז "ירוק" FM200 עבור לוח חשמל למ"ק אחד 

 CROSS, כולל כל האביזרים הדרושים: צנרת, מיכלי גז, מדי לחץ, גלאים
ZOON כולל נחיריים וכולל לחצן הפעלה וכיבוי בתוך / מחוץ לחדר, 

כולל נורת סימון בתוך ומחוץ לחדר.

34.1.0010

10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 מערכות גילוי אש ועשןמערכות גילוי אש ועשןמערכות גילוי אש ועשןמערכות גילוי אש ועשן 34.134.134.134.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00 מערכות גילוי וכיבוי אשמערכות גילוי וכיבוי אשמערכות גילוי וכיבוי אשמערכות גילוי וכיבוי אש 34343434 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:
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עבודות ביוב 57 פרק:

הערות כלליות 57.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1) במסגרת עלות העבודה של כל הסעיפים דלהלן, וללא תמורה נוספת 

מצד המזמין, הקבלן יהיה אחראי על תכנון הסדרי התנועה כולל אישורם 
בעיריית ירושלים/מועצה מקומית ומשטרת ישראל.

2) במסגרת עלות העבודה של כל הסעיפים דלהלן, וללא תמורה נוספת 
מצד המזמין, הקבלן יעמיד לצורך ביצוע העבודה את כל הציוד, ויבצע את
כל העבודות של אספקת, הובלת, התקנת, והעברת הסדרי התנועה, לרבות

מחסומי מיניגרד, גדרות רשת מכל הסוגים, לוחות פלדה לכיסוי תעלות 
ובורות, התקנת והזזת שילוט, תמרורים, גשרונים למעבר ה ולכי רגל, 

סימוני דרך זמנים, נצנצים וכל הציוד הנדרש להבטחת הבטיחות והסדרי 
התנועה במקום העבודה. ולכי רגל, סימוני דרך זמנים, נצנצים וכל הציוד 

הנדרש להבטחת הבטיחות והסדרי התנועה במקום העבודה. ולכי רגל, 
סימוני דרך זמנים, נצנצים וכל הציוד הנדרש להבטחת הבטיחות והסדרי 

התנועה במקום העבודה. ולכי רגל, סימוני

3) לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשעות לילה, עבודות בסמטאות 
ו/או עבודה בכבישים עם תנועה סואנת.

הערות כלליותהערות כלליותהערות כלליותהערות כלליות 57.157.157.157.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

חפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מ 57.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר כולל חפירה בהתאם לעומק ורוחב הדרושים לביצוע העבודה כולל

פינוי למקום מאושר ומילוי התעלה עם שומשום ומצע סוג א בשכבות 
כולל הידוק עד לגובה השטח המתוכנן . המחיר כולל ביצוע בדיקות 

צפיפות והידוק עי" מכון התקנים .

4,800.00 160.00 30.00 מ"א חפירת תעלה בעומק 1.51-2.00 מ' לביוב בקוטר 15-20 ס"מ 57.2.0020

4,800.004,800.004,800.004,800.00 חפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מחפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מחפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מחפירת תעלה לצינורות 15-20 ס"מ 57.257.257.257.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

PVC אספקת והובלת והנחת 57.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,900.00 130.00 30.00 מ"א אספקת והובלת והנחת צינור PVC עבה בקוטר 200 מ"מ ("8), מסוג 

"SN-8", לפי ת"י 884
57.3.0010

3,900.003,900.003,900.003,900.00 PVC אספקת והובלת והנחתPVC אספקת והובלת והנחתPVC אספקת והובלת והנחתPVC אספקת והובלת והנחת 57.357.357.357.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

מפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"מ 57.6 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
1,200.00 1,200.00 1.00 יח' מפל בקוטר 15-20 ס"מ בגובה 1.01-2.00 מ' 57.6.0010

1,500.00 1,500.00 1.00 יח' מפל בקוטר 15-20 ס"מ בגובה 2.01-3.00 מ' 57.6.0020

2,700.002,700.002,700.002,700.00 מפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"ממפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"ממפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"ממפלים לתאי ביקורת 15-20 ס"מ 57.657.657.657.6 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ' 57.7 תת פרק:
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
המחיר כולל אספקת תחתית חוליות ותקרה מתאימה לעומס הכביש 

וביצוע מתעל (בנצ'יק). המחיר כולל מחברי שוחה מאושרים עי" המתכנן 
ואתמים בין החוליות .המחיר כולל מילוי חומר CLSM  מסביב לתא ובטון 

רזה מתחת לתחתית .

16,400.00 4,100.00 4.00 יח' ת.ב. בקוטר 1.00 מ' בעומק 1.51-2.00 מ' המחיר כולל אספקה והובלה 
לשטח מכסה בקוטר 60 ס"מ לעומס 40 טון דגם חברת הגיחון

57.7.0020

16,400.0016,400.0016,400.0016,400.00 תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ'תאי ביקורת בקוטר 1.00 מ' 57.757.757.757.7 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 57.13 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
ביצוע  תיקון אספלט ,המחיר כולל אספקת חומרים, בדיקות מעבדה לטיב 
האספלט, פירוק אספלט קיים, ביצוע ריסוס, סילוק אספלט קיים מהשטח, 
הוספת חומר גרינולרי מסוג אגו"ם או מצא סוג א' והחזרת סימני צבע על 

אספלט ו/או אבני שפה, הכל בהתאם למפרט מחלקת שפ"ע

4,500.00 150.00 30.00 מ"א תיקון אספלט בכביש עובי 12 ס"מ. 57.13.0020

4,500.004,500.004,500.004,500.00 עבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלט 57.1357.1357.1357.13 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

32,300.0032,300.0032,300.0032,300.00 עבודות ביובעבודות ביובעבודות ביובעבודות ביוב 57575757 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

עבודות כיבוי אש וחיבורי מבנים 58 פרק:

הנחת קווי מים מפלדה 58.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מחירי הנחת צינורות המונחים בקרקע כוללים (1) את עבודות החפירה 

ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, סילוק החומר החפור לאתר שפיכה 
מאושר, אספקה, פיזור והידוק של מצע סוג א' בכל עומק התעלה עד 

שכבת האספלט. (2) אספקה הובלה ופזור הצינורות, חיתוכם, ריתוכם או 
הברגתם (כולל התאמות), מעבר מכשולים ע"י ריתוכים אלכסוניים ו/א ו 
יצירת למדים. צביעת צינקרומט בהברגות. (3) כל החיבורים וההתחברויות

לקו החדש יבוצעו בעזרת אביזרים חרושתיים בלבד. (4) שטיפת הקו 
בספוג, ביצוע טסט לחץ, חיטוי, תיקון והשלמת ציפוי חיצוני, פנימי ותיקון

ראשים. ו יצירת למדים. צביעת צינקרומט בהברגות. (3) כל החיבורים 
וההתחברויות לקו החדש יבוצעו בעזרת אביזרים

6,900.00 230.00 30.00 מ"א צנור פלדה עם עטיפת טריו בקוטר "3 בריתוך, בעומק עד 2.00 מ' 58.1.0020

6,900.006,900.006,900.006,900.00 הנחת קווי מים מפלדההנחת קווי מים מפלדההנחת קווי מים מפלדההנחת קווי מים מפלדה 58.158.158.158.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

התקנת והרכבת אביזרים 58.2 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
3,000.00 1,500.00 קומפלט2.00 הרכבת גלגלון בקוטר " 3/4 המחיר כולל את אספקת והרכבת כל החומר 

הדרוש לביצוע מושלם של העבודה
58.2.0010

1,600.00 800.00 קומפלט2.00 חיבור עבור המבנים היבילים  בקוטר "3 המחיר כולל את אספקת והרכבת
כל החומר הדרוש לביצוע מושלם של העבודה כגון אספקת  ברז כדורי "2 

וקשתות ומעביר קוטר "2*"3.ואספקת טי חרושתי"3*"4 או"3*"6.כולל 
הרכבת ברז בקוטר "2 .(במידה וידרש מקטין לחץ זה יכלל במחיר)

58.2.0020
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סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף

4,600.004,600.004,600.004,600.00 התקנת והרכבת אביזריםהתקנת והרכבת אביזריםהתקנת והרכבת אביזריםהתקנת והרכבת אביזרים 58.258.258.258.2 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

עבודות אספלט 58.3 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
4,500.00 150.00 30.00 מ"א תיקון אספלט בכביש עובי 12 ס"מ. 58.3.0010

4,500.004,500.004,500.004,500.00 עבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלט 58.358.358.358.3 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

16,000.0016,000.0016,000.0016,000.00 עבודות כיבוי אש וחיבורי מבניםעבודות כיבוי אש וחיבורי מבניםעבודות כיבוי אש וחיבורי מבניםעבודות כיבוי אש וחיבורי מבנים 58585858 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

771,982.00771,982.00771,982.00771,982.00 מבנים יביליםמבנים יביליםמבנים יביליםמבנים יבילים 4444 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:
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תת כתב: חידוש אספלט קיים - אופציונלי

הערות 0.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
מוריה רשאית לא לבצע את המבנים האופציונליים או לבצע חלק 

מהעבודות המופיעות במבנים אלו

הערותהערותהערותהערות 0.10.10.10.1 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סלילת כבישים ורחבות 51 פרק:

עבודות אספלט 51.40 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
2.50 מ"ר ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 1 ליטר/מ''ר 51.40.0010

50.00 מ"ר שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 6 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט 
גודל מקסימלי 25 מ"מ ("1), ביטומן PG, 68-10 לרבות פיזור והידוק

51.40.0020

600.00 טון תיקוני בורות בכביש אספלט, לרבות ניסור, ניקוי, טאטוא, ריסוס ומילוי 
במצע ובאספלט והידוקו עם מכבש גלילי ידני. המחיר הינו לכמות מעל 

10 טון

51.40.0030

עבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלטעבודות אספלט 51.4051.4051.4051.40 סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:סה"כ לתת פרק:

סלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבותסלילת כבישים ורחבות 51515151 סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:סה"כ לפרק:

חידוש אספלט קיים - אופציונליחידוש אספלט קיים - אופציונליחידוש אספלט קיים - אופציונליחידוש אספלט קיים - אופציונלי 7777 סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:סה"כ לתת כתב:


